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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém
77. zasedání dne 6. září 2017
usnesla:
1) Schválila plnění usnesení z RM č.
76.
2) Souhlasila s přijetím finančního daru od společnosti pewag
s. r. o., Smetanovo nábřeží 934,
Vamberk, v částce 10.000 Kč pro
Mateřskou školu Vamberk, příspěvkovou organizaci. Dar bude
použit pro činnost Mateřské
školy Vamberk ve školním roce
2017/2018.
3) Souhlasila s přijetím finančního daru od společnosti pewag
s. r. o., Smetanovo nábřeží 934,

Vamberk, v částce 10.000 Kč pro
Základní školu Vamberk, příspěvkovou organizaci. Dar bude
použit pro činnost Základní
školy Vamberk ve školním roce
2017/2018.
4) Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Vamberk
o vyhlášení ředitelského volna
na den 29.09.2017.
5) Schválila pronájem bytu č. 3
v domě č.p. 131 v Janáčkově ulici ve Vamberku na dobu určitou
od 01.10.2017 do 31.12.2017
Ing. Evě Forejtkové.
6) Projednala protokol ze soutěže na dodavatele elektrické

energie na rok 2018 pro město
Vamberk a v souladu s ním rozhodla, že smlouva bude uzavřena se společností, která předložila nejnižší nabídku ve výši
1.849.815 Kč včetně DPH, tj. ČEZ
Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha, IČ 25269682, a pověřila starostu podpisem smlouvy.
7) Projednala protokol o otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava střechy objektu č.p. 102
ve Vamberku“ a v souladu s ním
rozhodla, že smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předložil nejnižší nabídku ve výši

729.254,90 Kč včetně DPH, tj.
BECHNÝ, spol. s r.o., Primátorská
296/38, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 01799487 a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
8) Projednala žádost o revitalizaci
prostor mezi bytovým domem
Žamberecká č.p. 762 a č.p. 41
a rozhodla pozvat na jednání
rady města zástupce společenství vlastníků bytových jednotek
č.p. 762 a obyvatele domu č.p. 41
k projednání dané problematiky.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

převodu majetku čj. UZSVM/
HRK/2558/2017-HRKM.
c) Vzdání se předkupního práva k pozemkovým parcelám
č. 856/21, druh pozemku zahrada, výměra 534 m2, LV č. 1011,
č. 857/8, druh pozemku zahrada,
výměra 16 m2, č. 857/10, druh
pozemku zahrada, výměra 90 m2
a č. 857/11, druh pozemku zahrada, výměra 79 m2, vše LV č. 1607,
č. 857/6, druh pozemku zahrada, výměra 71 m2, č. 859/4, druh
pozemku orná půda, výměra
95 m2 a č. 859/2, druh pozemku
orná půda, výměra 73 m2, vše LV
č. 1475, všechny v katastrálním
území Vamberk.
d) Převzetí daru - pozemkových
parcel č. 765/1, výměra 327 m2,
druh pozemku ostatní plocha,
č. 765/3, výměra 45 m2, druh pozemku ostatní plocha a č. 416/7,
výměra 31 m2, druh pozemku zahrada, vše v katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí, od vlastníka
Miroslava Bartoše.

e) Odkoupení části pozemkové
parcely č. 10/2, druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře
18 m2 a části pozemkové parcely č. 10/1, druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře
10 m2, obě v katastrálním území
Peklo nad Zdobnicí, od vlastníka
Marie Koblásové, za cenu podle
znaleckého posudku 82 Kč/m2.
8) Neschvaluje Darovací smlouvu č.
02/17/DS/MS o převodu vlastnických práv ke stavbě pozemních komunikací mezi městem
Vamberk a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Správa Hradec Králové.
9) Pověřuje starostu města k vedení jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o podmínkách,
za kterých město Vamberk převezme vlastnická práva k pozemním komunikacím.
Rudolf Futter
starosta města
Mgr. Jan Rejzl
místostarosta města

Zastupitelstvo města Vamberk
Zastupitelstvo města Vamberk se
na svém 21. veřejném zasedání
dne 6. září 2017 usneslo:
1) Schvaluje aktualizaci Plánu
společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy Peklo nad
Zdobnicí dle předloženého návrhu.
2) Schvaluje aktualizaci Plánu
společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy Vamberk dle
předloženého návrhu.
3) Souhlasí s rozdělením spoluvlastnictví na pozemku st. 232 v k. ú.
Peklo nad Zdobnicí v rámci komplexních pozemkových úprav.
4) Pověřuje starostu odsouhlasením soupisu nových pozemků
pro komplexní pozemkovou
úpravu Peklo nad Zdobnicí,
pokud se od zaslaného návrhu
nebude lišit o více než + - 10 %
výměry.
5) Schvaluje změny katastrálních
hranic v lokalitách Za Zemanovy, Zákopanka a Pekelská podle
předloženého návrhu. Zastupi-

telstvo se vyslovuje proti změně
obecní hranice s obcí Rybná nad
Zdobnicí.
6) Schvaluje změny rozpočtu č. 21
pro rok 2017 dle přílohy a bere
na vědomí změny rozpočtu
č. 11 - 16 a 18 - 20 pro rok 2017
schválené v kompetenci starosty města.
7) Schvaluje převody nemovitostí:
a) Prodej části pozemkové parcely č. 2520, druh pozemku
ostatní plocha, v katastrálním
území Vamberk, o výměře cca
25 m2, za cenu podle Kritérií 91
Kč/m2, žadateli MUDr. Martinu
Slovákovi.
b) Bezúplatné převzetí pozemkové parcely č. 964/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, výměra 374 m2, v katastrálním území Vamberk, převzetí od České
republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových na základě Smlouvy o bezúplatném

Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji je za dveřmi
Královéhradecký kraj rozdělí dalších dvě stě milionů korun majitelům rodinných domů na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. V průběhu předchozích dvou let bylo z celkových prostředků 220
milionů Kč podpořeno více než 1900 občanů
kraje. Další tisícovka občanů může o výměnu
neekologického kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním požádat už koncem října letošního
roku, pro první výzvu je připraveno 100 milionů
Kč. Na jaro 2018 pak kraj předběžně plánuje další výzvu o stejném objemu. Do roku 2019 by tak
na podporu mělo dosáhnout minimálně 2000
žadatelů.
Nová výzva bude zveřejněna 26. 9. 2017 na úřední desce kraje. Elektronický příjem žádostí bude
spuštěn v pondělí 30. října zápisem do pořadníku
žadatelů, jehož kapacita je tentokrát nastavena
na 1050 míst. Od 31. října do 10. listopadu budou
moci žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní elektronickou

žádost a následně odevzdat listinnou verzi včetně povinných příloh.
Proces hodnocení bude ukončen na začátku roku
2018, úspěšní žadatelé budou mít po podpisu
smlouvy více než 10 měsíců na realizaci svého
projektu. Šanci mají ti, kteří již výměnu zdroje provedli (ne dříve než 15. 7. 2015), i ti, kteří ji
teprve plánují. Dotace se bude totiž stejně jako
v minulosti poskytovat formou zpětné úhrady,
ale i zálohově.
Nová vlna Kotlíkových dotací přináší již avizované
změny podmínek pro získání dotace. Nadále se
již například nepodporují výměny stávajících kotlů 3. – 5. emisní třídy (pouze 1. a 2. emisní třída),
nově již také není možné instalovat kotel spalující výhradně uhlí ani kombinovaný kotel na uhlí
a biomasu s ručním přikládáním. Výše dotace je
opět určena procentem z výdajů na pořízení nového zdroje vytápění, ale zároveň jsou stanoveny
maximální částky dotace podle jednotlivých dru-
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hů zdrojů vytápění (75 000 Kč u automatu na uhlí
a biomasu, 95 000 Kč u plynového kondenzačního kotle, 100 000 Kč u kotle na biomasu s ručním
přikládáním a 120 000 Kč u automatického kotle
na biomasu a tepelného čerpadla).
Není však již třeba předkládat průkaz energetické
náročnosti budovy (PENB) ani řešit tzv. mikroopatření vedoucí ke snížení energetických nároků budovy. Státní fond životního prostředí navíc
vyplácí bonus až 40 000 Kč těm příjemcům, kteří
zkombinují Kotlíkovou dotaci s dotací z programu Nová zelená úsporám.
Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Odbor
regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, bližší informace,
včetně kontaktů na pracovníky oddělení evropských grantů, jsou uveřejněny na adrese http://
kotliky.kr-kralovehradecky.cz/.
Bc. Pavel Hečko
člen Rady Královéhradeckého kraje
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Městské investice aneb co, kde a kdy?
Na zářijovém zasedání zastupitelstva města zaznělo několik konkrétních dotazů na připravované investiční akce, stejně tak průběžně přicházejí
dotazy občanů na to, jak postupuje příprava již oznámených projektů. Veřejnost zajímá, kdy budou projekty zrealizovány. Abychom odpověděli
co možná nejpřesněji, přinášíme přehledovou tabulku, která obsahuje seznam připravovaných významnějších investic s uvedením stavu rozpracovanosti. U většiny projektů se jedná o akce, které zahrnují zpracování architektonického návrhu, zpracování několikastupňové projektové dokumentace, řízení o vydání územního rozhodnutí, řízení o vydání stavebního povolení a provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Z toho
vyplývá časová náročnost uvedených projektů, jejichž přesný postup lze na počátku odhadovat velice zhruba. Současná rada města si vytkla za cíl
informovat o projektech průběžně, informace jsou proto zpřesňovány v závislosti na jednotlivých etapách přípravy. Mgr. Jan Rejzl, místostarosta
INVESTICE DO KOMUNIKACÍ A INFRASTRUKTURY
8/2016 až 5/2017 probíhal proces participace při přípravě architektonické studie záměru. Výsledek zveřejněn
na webu města
6/2017 zadána první fáze projekčních prací
Revitalizace sídliště Jiráskova
aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace
bude následovat stavební řízení
počítá se s realizací na etapy, s prioritou pro ulici Jugoslávská
projekt představen ve Zpravodaji 3/2017
Chodník Žamberecká,
čeká se na vydání stavebního povolení
Jiráskova po č.p. 594
v průběhu zimy proběhne výběr zhotovitele pro realizaci v r. 2018
Revitalizace Voříšková /
projekt představen ve Zpravodaji 1/2016
Farská – tzv. schody od knihovny čeká se na vydání stavebního povolení
v průběhu zimy proběhne výběr zhotovitele pro realizaci v r. 2018
k pewagu
zadán architektonický návrh řešení, po kterém bude následovat zadání projektové dokumentace
projekt bude zrealizován v návaznosti na přeložku nadzemního elektrického vedení, kterou ČEZ plánuje v příšRekonstrukce ulic Vilímkova /
tích dvou letech (odstraněny by měly být sloupy a vrchní el. vedení nad Kamenným mostem a v přilehlém
Janáčkova po žel. přejezd
okolí)
architektonický návrh zveřejněn na webu města
Úpravy dolní části Husova
v r. 2018 je plánována projektová příprava
realizace plánována od r. 2019 – zda bude projekt realizován na etapy či v celku bude záviset na výsledku pronáměstí
jektové přípravy a na rozhodnutí zastupitelstva města
9/2017 vysoutěžen zhotovitel další fáze zasíťování lokality. V r. 2018 je předpoklad zahájení prodeje parcel pro
Obytný soubor RD Bačinka
výstavbu 18 rodinných domů
Chodník v ul. Tyršova
dokončení druhé strany ulice (letos byl realizován chodník na straně ulice kolem hotelu Krajka)
o realizaci v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
u Krajkářské školy
Komunikace Zakopanka
o realizaci v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
Komunikace Kouty (od ulice
o realizaci v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
Draha k vodojemu)
aktuálně je zadávána architektonická studie záměru
Ulice Palackého a Na Struhách
do konce roku 2017 proběhne participace s obyvateli ulic
v r. 2018 je plánována projektová příprava, realizace v návaznosti
Revitalizace prostoru zastávky
záměr zveřejněn na webu města, v r. 2017 proběhne úprava vlastního prostoru zastávky a výměna zastávky
o realizaci navazujících částí v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
„Merklovice - Pod lesem“
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ A SPORTOVIŠŤ
Rekonstrukce střechy domu
8/2017 vysoutěžen zhotovitel
práce proběhnou na podzim 2017
č.p. 102 na náměstí
projekt představen ve Zpravodaji 1/2016
Opěrná zeď, zahrada
stavba opěrné zdi a zahrady probíhá, dokončení je plánováno na podzim 2017
a altán knihovny
o realizaci navazující etapy – altánu - v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
MŠ Tyršova – rekonstrukce
sociálního zařízení u bazénu
o realizaci v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
a chodníky v areálu
architektonický návrh zveřejněn na webu města
zpracována projektová dokumentace na generální rekonstrukci objektu ve dvou samostatných etapách:
MŠ Jugoslávská + DDM
- úpravy a rozšíření prostor pro DDM
- rekonstrukce MŠ, zahrnující přístavbu 1 nové třídy
projekt připraven pro podání žádosti o dotaci (v r. 2017 nebyl příslušný dotační program vypsán)
architektonický návrh zveřejněn na webu města
Městský klub Sokolovna
o zadání projekčních prací v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
jedná se o dlouhodobý projekt s předpokladem vícezdrojového financování
Projekt Zpřístupnění fotbalového projekt představen ve Zpravodaji 9/2017
podána žádost o dotaci – v případě získání dotace proběhne realizace
areálu ve Vamberku mládeži
v plném rozsahu v r. 2018
a handicapovaným osobám
9/2017 dokončen projekt výměny vzduchotechniky
připraven projekt rekonstrukce sociálního zařízení - v r. 2018 budou prověřeny dotační možnosti a rozhodnuSportovní hala
to o podmínkách realizace
9/2017 zahájena příprava projektu na úpravu několika bytů na bezbariérové
Dům s pečovatelskou službou
jedná se o projekt s dotačním financováním
Koupaliště – rekonstrukce
9/2017 zahájena příprava rekonstrukce velkého plaveckého bazénu pro špatný technický stav. Rozhodnutí
velkého bazénu
o době a způsobu rekonstrukce bude přijato na základě návrhu projektu.
Dětské hřiště na sídlišti Struha
o realizaci v r. 2018 rozhodne letos zastupitelstvo města
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Svoz odpadů

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 proběhne ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden
zastávkovým způsobem, při kterém
vozidlo zastaví v určený čas na níže
uvedených stanovištích v obci, kde
budete moci odpady obsluhám vozidla odevzdat.
PŘEHLED STANOVIŠŤ V OBCI
Pátek 20. 10. 2017
1) Merklovice – prostor pro otáčení autobusů
15:30 – 15:50
2) Merklovice – u Chrastilů
15:50 – 16:10
3) Merklovice – pohostinství
16:10 – 16:30
4) Peklo n. Zd. – bytovky
16:40 – 16:55
5) Peklo n. Zd. – křižovatka
pod Bednářovými
16:55 – 17:10
Sobota 21. 10. 2017
1) ul. Lidická – stavebniny VASPO
08:00 – 08:15
2) ul. Jůnova – hasičská zbrojnice
08:20 – 08:35
3) Sebranice – u kapličky
08:40 – 08:50
4) náměstí Dr. Lützowa – horní náměstí
08:55
–
09:10
5) ul. Jiráskova – konzum
09:15 – 09:30
6) sídliště Struha – za poštou
09:35 – 09:50
7) ul. Komenského – pod školou
09:55 – 10:10
8) ul. Janáčkova – autobazar REKI
10:15 – 10:25
9) Podřezov – trafostanice
10:30 – 10:40
10) Smetanovo nábřeží – u vrátnice
VASPO
10:45 – 10:50
11) křižovatka Na Drahách, ul. Krajkářská
10:55 – 11:10
Žádáme občany, aby své odpady
předem neodkládali na stanovištích, ale předali je přímo posádce
svozového vozidla v určenou dobu
z důvodu bezpečnosti a ochrany životního prostředí!
Druhy přebíraných odpadů: baterie, oleje, plechovky od barev,
rtuťové zářivky a výbojky, zbytky
ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
léky, nádoby se zbytky škodlivin,
pneumatiky.
Ledničky, televize, rádia a další
elektrospotřebiče můžete odevzdat i v jiných termínech po dohodě na tel. číslech 602 438 569
a 603 876 663 přímo firmě EKO-

PART (areál bývalé cihelny). Důvodem tohoto opatření je skutečnost,
že při mobilním svozu dochází
často k zcizení a rozebrání těchto
spotřebičů, což má negativní dopad na výši ceny za likvidaci těchto
odpadů a současně dochází i k znečišťování životního prostředí.
Odvoz odpadu z podnikatelské
činnosti je možno dohodnout
předem na adrese:
EKOPART s.r.o., Tyršova 305,
517 54 Vamberk
tel. 602 438 569, 603 876 663
a bude proveden za úplatu.
Bližší informace k jednotlivým
svozům:
VAMBEKON, s.r.o. – Drahomír Jindra
tel. 494 541 840
TS Vamberk – Zdeněk Vavroušek
tel. 605 458 723
EKOPART s.r.o. – Radek Sokol
tel. 603 876 663
SVOZ KOMPOSTOVATELNÉHO
ODPADU
Společnost VAMBEKON, s.r.o. Vamberk a TS Vamberk opět organizují
svoz zeleně, spadaného listí, staré
trávy, větví, či jiného kompostovatelného odpadu.
Na každé dále uvedené místo budou současně přistaveny dva kontejnery. Jeden z nich bude určen
na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad. Žádáme občany
o důsledné třídění.
Ve dnech 20. 11. 2017 až 23. 11.
2017 budou na území města postupně rozmístěny velkoobjemové
kontejnery v těchto místech.
Pondělí 20. 11. 2017
ul. Fibichova (u kolejí)
ul. Vrabcova (u Krsků)
ul. Jůnova (hasiči)
ul. Kolárova (dvouletky)
Úterý 21. 11. 2017
ul. 17. listopadu
ul. Pekelská (Krajka)
ul. Polská, Bulharská
ul. B.Němcové (křižovatka)
Středa 22. 11. 2017
ul. Draha (AQUA servis)
Helouska (panelka)
Peklo n. Zd. (bytovky)
Peklo n. Zd. (u Bednářů)
Čtvrtek 23. 11. 2017
ul. Na Struhách (trafostanice)
Merklovice (u obchodu)
Merklovice (u Chrastilů)
Merklovice (točna u lesa)
Kontejnery budou přistaveny
v daný den od 12:00 - do 18:00
hod. Žádáme občany, aby pořezané
větve nakrátili cca na 1 m z důvodu
manipulace a skladování.
Znovu upozorňujeme, že se jedná
pouze o kompostovatelný odpad.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční:
dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Pokud volič lístky neobdrží, nebo nebudou kompletní,
či budou poškozené, obdrží novou sadu přímo ve volební místnosti.
Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Merklovice
místnost v objektu bývalé Mateřské školy
pro voliče bydlící v části Merklovice, ul. Na Struhách (RD u kotelny), Jiráskova
v okrsku č. 2 – Peklo
místnost v objektu Základní školy
pro voliče bydlící v části Peklo, Vamberk – část Roští, Helouska a V Lukách
v okrsku č. 3 – Vamberk
místnost v Domě dětí a mládeže (budova MŠ Jugoslávská)
pro voliče bydlící v části ul. Jiráskova (RD), Jiráskova
č.p. 831 - 836, 848 - 850, Jugoslávská ul., Žamberecká č.p. 203, 339,
495, 496, Sebranice, Zádolí, Helouska č.p. 222 a 225, Kollárova, Polská, Bulharská, 17. listopadu, Nám. Dr. Lützowa
v okrsku č. 4 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (šatna – vchod od hlavní silnice)
pro voliče bydlící v ul. Radniční, Tyršova, Lidická, Boženy Němcové,
Mníšek, Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Na Struhách (RD)
v okrsku č. 5 – Vamberk
místnost v Městském klubu Sokolovna (malý sál – hlavní vchod)
pro voliče bydlící na sídlišti Struha, Dvorec
v okrsku č. 6 – Vamberk
místnost v budově radnice
pro voliče bydlící v ul. Vilímkova, Nádražní, Dvořákova, Janáčkova,
Förstrova, Fibichova, Voříškova, Vrabcova, Jánova, Smetanovo nábřeží,
Podřezov, Popluží, Žamberecká, Husovo náměstí, Hlavsova, Pekelská,
Žižkova, Krajkářská, Draha, Kouty, Na Kameni, Komenského.

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete.
Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí
občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu
vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum jméno lékaře

07.10.
08.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.
04.11.
05.11.

MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MDDr. Tomáš Jan
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Handl Jindřich
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan

www.vamberk.cz

adresa ordinace

telefon

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

736 419 151
494 542 102
777 667 353
494 622 114
494 371 781
494 531 955
721 460 150
494 323 152
494 622 040
494 371 088
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Nezapomenutelné vzpomínky
na exkurzi do Prahy „Po stopách TGM“
Den po 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka se velká skupina „Vamberáků“
sešla na náměstí, aby vyrazila pod patronací Ing. Vladimíra Sodomky směr Praha.
Po úspěšném loňském putování za Karlem IV. a po květnové exkurzi „Po stopách
TGM“, kdy jsme se od svých známých a blízkých dozvěděli, že exkurze byla nezapomenutelná, jsme byli natěšeni a po zajímavém povídání pana Sodomky jsme vystoupili z autobusu do slunečné Prahy, abychom si i my mohli prožít výjimečný den.
Navštívili jsme běžně veřejnosti uzavřené prostory Pražského hradu spojené s TGM,
které nejsou přístupné ani ve dnech otevřených dveří, kde nás provedli zkušení
a milí průvodci, pak „Plečnikovy“ zahrady a byl nám zajištěn i exkluzivní výhled
na střídání Hradní stráže na I. nádvoří Pražského hradu. Nechyběla ani krátká relaxace v zelené oáze pod hradem v Jelením příkopu. Cestou k autobusu jsme prošli
malebným zákoutím s poetickým názvem Nový Svět, který leží pod Pražským hradem a je leckdy považován za nejkrásnější místo v Praze.
Poté jsme, se díky zkušenému řidiči, velice rychle a plynule přesunuli na Vinohrady,
na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsme měli možnost navštívit právě probíhající
Vinohradské vinobraní, kde se většina z nás občerstvila. Krásnou tečkou celé exkurze byla prohlídka běžně nepřístupné stavby slovinského architekta Josipa Plečnika
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně s velice zvláštní až magickou atmosférou, kterou
dotváří sluneční paprsky prostupující okny.
Navečer jsme se sice unaveni, ale s krásnými a nezapomenutelnými zážitky vydali
na cestu zpět do Vamberka. Nejen potlesk, ale zejména spokojené tváře účastníků
exkurze byly poděkováním za tu výjimečnou akci, která byla otevřena pro všechny
obyvatelé Vamberka. Díky patří také příjemnému a spolehlivému řidiči, který nás
bezpečně přepravil, městu Vamberk za poskytnutí příspěvku na dopravu a také
účastníkům exkurze, kteří i leckdy přes vysoký věk se zaujetím a energií „nasávali“
nové poznatky a dosud nepoznané krásy Prahy. Nelze však opomenout nadšení,
odvahu a odhodlání organizátora takovouto akci uspořádat a věříme, že putování
„Po stopách TGM“ nebylo poslední putování za historií naší vlasti.
Ing. Martina Jusková

Před 150 lety u nás vzniklo
kulturní centrum
V 60. letech 19. století procházela naše společnost velkými změnami. Dávno již neplatilo, že národní sebeuvědomění je pouze
věcí kultury. Češi se stále více prosazovali v průmyslu, zemědělství, vědě a dalších oblastech. Přesto byla kulturní oblast tou, která
stmelovala národ, posilovala jej a dodávala energii. Hustá síť škol,
knihoven, ochotnických, hudebních a pěveckých spolků tvořily
podhoubí pro kulturní vzmach.
Vamberk byl odedávna kulturním a umělecky činným městečkem.
Počátky divadla spadají do přelomu 18. a 19. století. Jen o pár let
mladší je zdejší tradice půjčování knih. Kantoři a učitelé rozvíjeli
hudební vlohy svých svěřenců. Lidé zpívali v chrámovém sboru,
hráli na hudební nástroje. Město proslulo pěvecko-hudebními
akademiemi.
Tehdy se ukázala potřeba vzniku střediska zastřešujícího kulturní
život ve Vamberku. Proto došlo 18. října 1867 k založení Měšťanské besedy. Tento spolek se stal centrem kulturního dění ve městě,
kromě divadelních ochotníků, kteří působili samostatně. Prvním
předsedou se stal Jan Stöhr, tehdejší obecní starosta. Beseda měla
po dlouhá léta zásluhu na kultivování života ve městě. Po vzniku
Československé republiky se besední spolek přejmenoval na Občanskou besedu. Besední knihovna, čítající téměř 3 000 svazků,
se stala základem pro nově vzniklou obecní knihovnu, umístěnou
v budově radnice. Zásluhou Měšťanské besedy byly v průběhu
času osazeny pamětní desky významných vambereckých rodáků.
Beseda sídlila střídavě v budově radnice a v hostinci Na Hradě.
Později byla umístěna v domě čp. 84, kterou daroval průmyslník
Ladislav Bednář pro kulturní účely. Na postu předsedy působili mj.
farář Jan Urban, podnikatel Ladislav Bednář, nebo MUDr. František
Němec. Beseda působila ještě v prvních letech komunistického
režimu. Až přišel 20. květen 1953 a rozhodnutí o zrušení jedné
z nejstarších institucí města - Občanské, dříve Měšťanské, besedy.
Veškerý majetek, dům čp. 84, knihovnu a 5 000 Kčs na hotovosti
převzal Městský národní výbor. Na činnost Občanské besedy navázala po druhé světové válce Osvětová beseda. Počátkem 60. let
vzniklo kulturní středisko Závodní klub Zdobničan, po roce 1989
jeho nástupce Městský klub Sokolovna.
Miroslav Berger
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Všichni jsme Češi a Evropané !
(Připomínka našich dějin – 2. část. Stěhování národů a Sámova říše)
Po relativně klidném úseku dějin Evropy nastalo období velkých změn,
nazývaných „Stěhování národů“. Příčin bylo několik, stěhování se uskutečňovalo v etapách a probíhalo
po několik století.
Bylo zahájeno již přesunem keltských
kmenů ze střední Evropy k jihu před
naším letopočtem, ale zejména stěhováním Germánů od Baltu na jih
a západ a následným stěhováním
Slovanů z oblastí východně od řeky
Visly na západ a jih Evropy.
Do počátků přesunu evropských
kmenů výrazně zasáhl vpád Hunů
z Asie do Evropy s vybudováním
jejich základního tábora v uherské
nížině. Těmto divokým hordám vládl
Attila-nazývaný Bič boží.Hunové se
prodrali až do Francie, kde byli poraženi na Katalánských polích u řeky
Marny spojenými silami římských
legií a Germánů v roce 451 našeho
letopočtu. Attila byl donucen ustoupit do svého základního tábora, kde
následující zimu zemřel - patrně otráven. Evropa byla zachráněna!
Velký vliv na stěhování kmenů měl
i rozpad Západořímské říše v roce
476 n.l. (od tohoto data se začíná počítat středověk). Stažení legií z Anglie
a z hranice na Rýně otevřelo dříve
chráněnou říši pro pronikání Germánů. Germánské kmeny Anglů a Sasů
pronikly do Anglie, kde si podrobily
místní keltské obyvatelstvo. Vandalové od Baltu prošli Galií, Španělskem, přeplavili se úžinou do Maroka
v Africe a postupovali pobřežím Středozemního moře východním směrem. Prošli Alžírem - kde dobyli velké
římské město Hippo Regius roku 420
n.l. - a centrem budované vlády se
stal Tunis. Následně pronikli do Sardinie a jižní Italie. Jejich vztah k římské kultuře a památkám je pojmem
ještě nyní. Germánský kmen Gotů
na své cestě od Baltu k Černému moři
nejprve rozvrátil germánskou říši
Markomanů vládce Marobuda v české kotlině. U moře se kmen rozdělil
na Ostrogoty a Vizigoty. Ostrogotové
byli podrobeni Attilou a Vizigotové
od Černého moře před
ním ustupovali až do Španělska.
Po Attilově porážce Ostrogotové se
přesunuli do severní Italie.
Stěhovaly se kmeny Allemanů
a mnohé další. Nejkratší trasou prošel
germánský kmen Franků, podle nichž
je pojmenována Francie. Dle záznamů římských legií čítaly stěhující se
kmeny 20-100 tisíc příslušníků.
Do uvolněných prostor po Germánech se začala šířit lavina slovanských
kmenů, které obsadily území až po linii Terst – Hamburk. 25 slovanských
kmenů obsadilo prostor mezi řekou

Labe a Baltským mořem od řeky Odry
až po dnešní Hamburk. Sídelním místem nejzápadnějšího slovanského
kmene byla Ljubica – dnešní Lubeck.
Deset slovanských kmenů obsadilo
Českou kotlinu a vliv Slovanů zasahoval i za hranice do Saska,Bavorska
a Rakouska, kde docházelo k mísení
s Germány.V Rakousku se například
usadil kmen Korutanů. Jižní Slované
postupovali na Balkán, do Bulharska
a Byzance v prostoru Soluně.
Mezi Slovany se vklínili turkističtí Avaři, kteří přišli po někdejší cestě Hunů
a usídlili se rovněž v Uherské nížině.
Stěhování národů ukončili až v sedmém století neslovanští Bulhaři, kteří
postupně splynuli s místním slovanským obyvatelstvem. Úplně posledním příchozím byl kočovný ugrofinský národ Maďarů kolem roku 885 n.l.
V České kotlině před naším letopočtem sídlil keltský kmen Bohemů, podle nichž Germáni naši krajinu nazvali. Keltové (Gallové) budovali hrazená
sídla, zvaná oppidum. Nejzachovalejší se nachází ve východních Čechách,
vedle obce Češov u Jičína. Má rozlohu
35 ha. a ještě nyní některá místa valů
dosahují výšky 12 metrů.
Po Keltech,na počátku našeho letopočtu, českou kotlinu ovládal germánský kmen Markomanů.
V době stěhování národů, během
pátého až šestého století, sem přišlo
deset slovanských kmenů.
Přišly ve dvou vlnách. První od východu,druhá později z jihu. Nejvýhodnější pozici zaujal kmen Čechů,
který obsadil území od levého břehu
Labe, mezi řekami Vltavou a Ohří, až
po Berounku. Sídlo knížete tohoto
kmene bylo vybudováno na velice
výhodném stanovišti - Levém Hradci
u Vltavy.
Dále po proudu Labe se usídlil kmen
Litoměřiců a ještě dále Děčané. V prostoru Žatce se usadil kmen Lučanů
a na jihu pod Budějovicemi, Doudlebové. Na Kouřimsku Zličané, v prostoru dnešní Staré Boleslavi kmen
Pšovanů (ze kterého patrně pocházela kněžna Ludmila). Část Středních
Čech, Východní Čechy a Kladsko bylo
osídleno kmenem Charvátů. Dále zde
byli Charvátci a Lemuzi.
Tyto kmeny žily mezi sebou střídavě
v míru i válce. Trvale však všechny slovanské kmeny (i mimo českou kotlinu ) byly ohrožovány nájezdy kočovných Avarů z uherské kotliny a tlakem
Germánů z Francké říše od západu.
Pro svoji obranu vytvořily velký kmenový svaz pod vládou franckého kupce Sáma, v letech 624 – 659. Kmenový
svaz byl údajně tvořen slovanskými
kmeny z Čech, Moravy, Západního
Slovenska, Slezska, Lužice, Visly i ně-

kterých kmenů Polabských Slovanů.
Tento volný kmenový svaz byl rozsahem větší, než pozdější Velkomoravská říše. Písemně je z této doby
doložena bitva u Vogatisburku (tvrz
někde v severozápadních Čechách),
kde Sámo porazil franckého krále
Dagoberta v roce 631. Svoje sídlo měl
Sámo někde na jihu Moravy. Po smrti
tohoto významného vládce ještě ně-

jakou dobu svaz přežíval pod vládou
jeho následníků, ale později zanikl.
Období od zániku Sámovy říše
do vzniku říše Velkomoravské je zahaleno tajemstvím písemně nedoloženým. Českému kmeni měli vládnout
bájná knížata Přemysl, Nezamysl,
Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít.
Ing. Augustin Šubrt

Četli jsme ve zpravodaji před 30 lety
Hodnocení školního roku 1986/87 v Základní škole Peklo n. Zd.
V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 23 žáků. V 1. třídě
bylo 13, ve 2. třídě 10 žáků. Žáky 1.
třídy vyučovala s. Jana Vanická, která
s účinností od 1.8.1986 byla radou
ONV ustanovena ředitelkou školy,
ve 2. třídě opět působila s. Danuše
Vodehnalová.
Hodnocené období bylo charakterizováno mimořádným úsilím
Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí za zachování světového míru, který je podmínkou
pro plodnou a tvořivou práci. Naše
výchovně vzdělávací práce byla zaměřena v návaznosti na Mezinárodní rok míru na výchovu žáků k míru.
Novým prvkem mírové iniciativy
a důstojným vstupem do školního
roku byla „hodina míru“. S. Murčo, jednatel uliční organizace KSČ
v Pekle n. Zd. seznámil žáky s cíli Mezinárodního roku míru, se současnou mezinárodní politickou situací
a s aktuálními návrhy SSSR a ostatních socialistických zemí k odvrácení nebezpečí války a zachování míru
ve světě.
Dále byla naše práce soustředěna
na plnění hlavních úkolů školství
po XVII. sjezdu KSČ, plně jsme využívali významných výročí a událostí
celostátního i mezinárodního významu. Zaměřili jsme se na 90. výročí narození Kl. Gottwalda, 45. výročí
vypálení Lidic a od počátku roku
1987 na oslavy 70. výročí VŘSR.
Žáci naší školy se svým kulturním
vystoupením podíleli na mnoha akcích a veřejných oslavách, které byly
v Pekle n. Zd. uskutečněny. Svým
zapojením i do jiných akcí dokazovali všestrannost a správné vedení,
což dokazují hodnotné výsledky při
těchto akcích docílené. Odevzdali
odpadové suroviny za 3.921,26 Kčs,
průměr na žáka je 156,85 Kčs, umístili se na 3. místě mezi malotřídními
školami okresu a obdrželi odměnu
200 Kčs. Léčivých bylin nasbírali
za 350 Kčs.
Všichni žáci jsou organizováni
v PO SSM. Pracují ve dvou kroužcích
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pravidelně a úspěšně. Dne 7. května
1987 složilo pionýrský slib 6 pionýrů
a 9 jisker za účasti předsedy OV č. 2
s. Jedlinského, vyučujících a pionýrských vedoucích.
Ve výchovně vzdělávací práci jsme
uplatňovali nové metody výuky,
skupinovou práci a diferencovali samostatnou práci zadávanou žákům.
V plné míře jsme využívali všech
dostupných audiovizuálních pomůcek. Pravidelně jsme zařazovali pětiminutovky v matematice a českém
jazyce, zpestřovali vyučovací hodiny
tělovýchovnými a hudebními chvilkami, o hlavní přestávce za pěkného
počasí pobývaly děti venku. Všechno učivo předepsané osnovami
bylo probráno a řádně procvičeno,
všichni žáci prospěli a nikdo nemá
sníženou známku z chování.
Členy Klubu mladých čtenářů je 18
žáků naší školy. Do žákovské knihovny byly zakoupeny nové knihy, knihy zastaralé a esteticky nevyhovující
byly ze žákovské knihovny počátkem školního roku vyřazeny.
Značná pozornost byla věnována
zdravotnímu stavu žáků. Během
školního roku byli dvakrát na ošetření chrupu v zubním středisku
ve Vamberku, pro žáky 1. – 4. ročníku byl zaveden nepovinný předmět
– pohybové hry vedené s. učitelkou
Vodehnalovou a to 1 hodina týdně.
Zdravotní stav žáků během školního
roku byl dobrý, absence 866 hodin,
tj. průměr na žáka 37,65 hodiny, byla
vždy řádně omluvena. Všichni žáci
1. – 4. ročníku absolvovali v podzimním období 1986 plavecký výcvik
v Dobrušce.
Během prázdnin byly provedeny
nezbytné úpravy ve škole – vymalování některých prostor školy, zakoupeny nástěnné hodiny do obou tříd,
započato s obložením stěn v přízemí
dřevem a umakartem a zateplením
chodby vsazením a zabudováním
dveří směrem ke sklepu. Školní potřeby a učebnice jsou ve škole v potřebném množství. Kádrové obsazení se nemění, ve škole bude 28 žáků.

Vamberecký

zpravodaj

strana

8

Statečná a obětavá rodina Drašnerova
V tomto měsíci uplyne 75 let od popravy rodiny
Drašnerovy. Od května 1942, kdy byla uskutečněna vojenská akce na likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha, došlo k vystupňování
nacistického teroru vůči českému obyvatelstvu
protektorátu. Mezi tisíce vlastenců, kteří projevili osobní statečnost v této kruté době, náleželi
i Drašnerovi.
František Drašner se narodil 1. srpna 1896
ve Vamberku. Vyučil se krejčím. Ve svých devatenácti letech musel narukovat a byl odvelen
na ruskou frontu, kde se zúčastnil bojů v první
světové válce. Padl do zajetí a v květnu 1917 se
přihlásil do československých legií. Se svou jednotkou prošel celou sibiřskou anabází a jako jedni z prvních se probili do Vladivostoku na Dálném východě. Odtud byl evakuován v dubnu
1920 lodí America přes Singapur a Suez do Terstu. Do své nové vlasti se dostal až v červnu
1920, dávno po ukončení Světové války. Nastoupil jako praktikant do vamberecké textilky Antonína Bednáře. Oženil se se slečnou Vilemínou
Hurdálkovou (* 1. května 1897), která pocházela
rovněž z Vamberka. Manželé přesídlili do Prahy.
Zde se jim 2. května 1923 narodil syn František.
Rodina žila v malém bytě v Holešovicích.
Vladimír Krajina, čelný představitel domácího
odboje za druhé světové války, podal toto svědectví. „Ztratil jsem za války mnoho přátel, ztratil
jsem také rodinu Drašnerovu. František Drašner,
statečný, prostý a lidsky krásný člověk, ruský legionář, malý poštovní úředníček, kterého Němci
poslali pro jeho legionářskou minulost na odpočinek. Vilemína Drašnerová, vždy ochotná
pracovnice, neznajíce únavy a strachu. František
Drašner, 19letý syn, oktaván, znamenitý houslista, jehož přednes Dvořákových děl nám vléval
novou sílu a odvahu k práci. Tito lidé v letech
1941-1942 ochotně a nezištně přepustili svůj
Tradice pěších poutí na místa
spojená s křesťanskou vírou sahá
do raného středověku. Nejvýznamnější cíle poutníků jsou dodnes Řím, Jeruzalém nebo Santiago de Compostela ve Španělsku.
Každá země má svá více či méně
známá poutní místa. V Čechách
lidé nejčastěji putují na Svatou
horu u Příbrami, do Staré Boleslavi, na Horu Matky Boží u Králík.
Nedaleko našeho města stojí už
déle než tři sta let poutní kostel
Panny Marie Bolestné na Homoli.
Jeho zakladatelka Terezie Eleonora hraběnka z Ugarte k němu nechala vystavět unikátní schodiště.
Po staletí lidé přicházeli na Homol
prosit o pomoc v různých nesnázích života, či děkovat za přijatá
dobrodiní.
Dle archivních záznamů i vzpomínek pamětníků se poslední pěší
putování z Vamberka na Homol
uskutečnilo 16. srpna 1939. Tehdy
již existoval nenáviděný protektorát, ale ještě relativní klid. Lidé si
však uvědomovali hrozící válečný

pokojík za útulek třem psancům. Napřed Rudolfu Marešovi, jednomu z vůdčích činitelů Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD), dočasně
také jednomu členu komunistického ústředí
a pak mě. Sám jsem tu bydlel dvakrát (15. května
až 15. října 1941 a 10. prosince 1941 až 15. červ-

na 1942). Rodina Drašnerova, hluboce věřící příslušníci Jednoty bratrské, jejichž byt se stal zpravodajskou ústřednou, kde byly šifrovány zprávy
pro zahraničí, a odkud byly tříděny do různých
vysílacích stanic. Když došlo k atentátu na Heydricha, tu řady statečných prořídly a opatrných
přibývalo. V té době jsem se rozhodl také opustit rodinu Drašnerovu. Musím zdůraznit, že tato
rodina nikdy neprojevila ani nejmenší přání, že
bych se měl od ní odstěhovat, zase svou přítomností jiné ohrožovat. Naopak, žádali mne,
abych u nich zůstal, neboť hluboce věřili, že nás
Bůh ochrání. František Drašner pomohl mě pak

konflikt, možná proto jich toho
roku přišlo na pouť takové množství. Z Vamberka přišel průvod
do Doudleb, kde se spojil s poutníky z Rychnova n. K., Kostelce

přestěhovat se do Českého ráje a tam mne on
i jeho žena několikrát navštívili. Drašnerovi byli
zatčeni 20. srpna 1942 v Praze. Zbývá ještě říct,
jak se rodina Drašnerova chovala ve vězení.
Statečně tak, jak žila. Nevyzradila nikoho, ačkoli
znala naše přátele a bojovníky v podzemí, kteří
za svou svobodu a dnes i život, vděčí jen jejich
mlčenlivosti. Všichni tři, otec, matka i 19letý syn
byli popraveni podle úmrtních listů v Mauthausenu 24. října 1942, současně s dalšími odbojáři
z Českého ráje. Rodina Drašnerova může být
vzorem dosud veřejnosti neznámých, prostých
hrdinů války, hrdinů, jichž jsme měli u nás tisíce,
jejichž historii v mnoha případech, nebude snad
ani možno dobře vysvětlit…“
Drašnerovi byli vyšetřováni v Praze na Pankráci,
5. října 1942 odsouzeni a poté všichni tři deportováni do policejní věznice Terezín (10. až 22.
října 1942), Odtud byli převezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli o dva dny
později popraveni. Podle dochovaných záznamů z výslechů Vilemíny Drašnerové jí příslušník
gestapa Nachtman vyhrožoval, že pokud nepromluví, tak jí před jejíma očima zastřelí syna
Františka. Nepromluvila. V Mauthausenu bylo
na usmrcování vězňů pořízeno „zdokonalené
zařízení“. Šlo o maskovaný koutek místnosti,
kam byla dána sedačka, za zády s měřidlem.
Za zvuků reprodukované hudby byla sedící
oběť střelena do týla hlavy. Vraždící zařízení bylo
zakryto plátnem. Každé dvě minuty následovala
další poprava.
Dne 20. října 1946 se v Praze-Holešovicích v ulici
V Háji uskutečnil pietní akt u příležitosti odhalení pamětní desky na domě, kde Drašnerovi
žili. Z Vamberka přijela početná delegace, v níž
nechyběli otcové a sourozenci manželů Drašnerových.
Miroslav Berger

pouť na Homol. Po dopolední nedělní bohoslužbě se hlouček poutníků se svým farářem vydal za zpěvu písně na Husovo náměstí a dále
Jůnovou ulicí směrem k Merklo-

Pěšky na Homol po 78 letech

n. O. a dalších míst. Společně pak
putovali přes Chleny na Homol.
Ve spolupráci vamberecké a kostelecké římskokatolické farnosti se
letos uskutečnila obnovená pěší

vicím. Zde se připojilo několik
mladších účastníků. Poutníky doprovázel automobil, který vytvářel
potřebné zázemí a bezpečnost
v silničním provozu. Další poutníci
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se přidali v Záměli a na odpočívadle pod Velešovem. S modlitbou
a písní na rtech se průvod přehoupl přes kopec nad Černou skálou
a dále již cesta vedla z mírného
kopce. Ze Lhot pak průvod vystoupal po úzké silničce k poutnímu
areálu na Homoli. Poutníci vstoupili společně do kostela. Brzy nato
vystoupali z druhé strany po schodech na kopec i Kostelečtí. Obloha
byla sice po celou dobu zatažená,
ale pláštěnky mohly zůstat v batozích. Ve 14 hodin začala v zaplněném kostelíku poutní mše svatá,
kterou sloužil vamberecký farář
P. ThDr. Paweł Nowatkowski. Poutě slouží také k setkávání. Na pozdravení se známými a přáteli byl
čas po bohoslužbě. To již začalo
poprchávat, ale nijak to nevadilo,
lidé nespěchali s odchodem. Pro
všechny byl ve Lhotách přistaven
autobus na zpáteční cestu. Mezi
účastníky rezonoval názor, že
za rok chtějí jít opět pěšky za Pannou Marií na Homol.
Miroslav Berger
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Oslava podnikatelské rodiny a poctivého řemesla
Spolek přátel historie Vamberka
uspořádal pro své spoluobčany
a příznivce setkání pod názvem
„130 let masného průmyslu
ve Vamberku“. Z počátečního nápadu vydat knížku o rodině Kubiasových a masném průmyslu
ve Vamberku se nakonec vyklubala celodenní akce pro všechny.
V zářijový den Svatováclavského
jarmarku na náměstí se centrem
stala bývalá Kubiasova vila v Tyršově ulici, kde dnes sídlí Krajkářská
škola. Od rána byli členové spolku
v jednom kole. Přivézt uzenářské
výrobky, zatopit v udírně, nachystat poslední exponáty na výstavu,
kterou instalovali v předchozích
dnech, domluvit poslední detaily
kooperace s učitelkami Krajkářské
školy, a pak už přivítat první zájemce. Z různých míst přijeli potomci
rodiny Kubiasů, která ve Vamberku
v 19. století založila a k rozkvětu
přivedla uzenářský podnik. S mírným zpožděním přivítal všechny
v zaplněné vstupní hale vily člen
spolku Vláďa Sodomka. Přítomné oslovil místostarosta Jan Rejzl
a předseda spolku Jaromír Klášterecký. Následovalo kytarové
„Blues o vambereckém špekáčku“.
A nastal očekávaný okamžik, mistr řeznický Míra Zeman přinesl
na podnose vonící špekáčky vyrobené podle receptury z první
republiky. Předseda spolku provedl slavnostní zakrojení, a pak již
všichni mohli ochutnat a porovnat
dřívější a současný špekáček. Celý
dům se otevřel veřejnosti. V hale
bývalí zaměstnanci masny v nažehlených krojích prezentovali
výstavku řeznických nástrojů a potřeb. Ve vedlejší místnosti rozdával
předseda spolku voňavou uzeninu
s douškem zlatavého moku. Jirka
Hostinský nabízel novou knížku
a literaturu, kterou dosud členové spolku vydali. Děti soutěžily
v kreslení nejhezčího prasátka.
Laskavostí učitelek Krajkářské školy mohli návštěvníci v prvním pa-

tře shlédnout výstavu paličkované
krajky a v improvizovaném kinosálku vidět několik historických
krátkých filmů ze soukromí rodiny Kubiasových, mj. sňatek z roku
1938. Kolem poledne se prostory
vily na chvíli vylidnily. Ve 13 hodin
následoval druhý vrchol. Vamberecký farář stylově požehnal knížku „130 let masného průmyslu
ve Vamberku“. Ironií osudu bylo, že
v té době již byl celý náklad publikace vyprodán (brzy bude dotisk!).
Pravnuk zakladatele uzenářské firmy Jindřicha Kubiase (1850-1930)
Dr. Vít Kubias představil monumentální rodokmen rodu Kubiasových a pohovořil o svých předcích.
Poté již v hale hrála country kapela. Návštěvníci se stále střídali.
Venku padal déšť, ale v Kubiasově
vile vládla příjemná atmosféra.
Zakladatel podniku Jindřich Kubias přivedl své uzenářství během několika málo let k rozkvětu
a nebývalé prosperitě (pobočky
a prodejny v mnoha městech, mj.
v Praze a Vídni, vývoz do zemí Evropy i USA). Velmi aktivně se účastnil veřejného života ve Vamberku.
Přes třicet let byl členem obecního
zastupitelstva, zasloužil se o vznik
Sokola a Krajkářské školy i výstavbu železniční trati z Doudleb
do Rokytnice. Projevoval sociální
cítění. Po zásluze získal čestné
měšťanství. Před první světovou
válkou předal firmu synům. Ti pokračovali ve zdárném vývoji i sociální pomoci potřebným. Až přišel
rok 1948. Uzenářský podnik s hospodářským zázemím byl rodině
znárodněn, z vily se musel vystěhovat její majitel Ottokar Kubias,
Václavu Kubiasovi byl zabrán Hotel Kubias na náměstí (dnešní konzum). Závod samozřejmě nadále
využíval schopností a umu svých
zaměstnanců, kteří byli hrdí na své
povolání. O vamberecké masně
svědčí i fakt, že v éře budování komunismu byla jediným podnikem
v Československu, který vyvážel

masné produkty do Spojených
států (pod zavedenou značkou
Kubias…). Neslavný konec známého podniku znamenalo spojení
se zadluženým masokombinátem
Březhrad. Následoval postupný
pád a uzavření firmy počátkem 21.
století.
Hold Kubiasovým a masnému průmyslu by nemohl vzniknout bez
pomoci Města Vamberk, které akci
finančně zajistilo. Velký dík patří
učitelkám Krajkářské školy za pomoc a vstřícný přístup. Vážíme si
spolupráce s bývalými zaměstnanci
masny, především Miroslava Zemana, Josefa Šubrta a Evy Barvínkové,
bez kterých by to „nebylo ono“.

Jsme rádi za to, že pozvání přijali
potomci rodiny Kubiasových, kteří
pomohli s vydáním knihy. Velmi si
vážíme jejich upřímného ocenění
našemu spolku za udržování rodinné tradice ve Vamberku.
Velký díky také patří všem dalším,
kteří jakýmkoli způsobem pomohli, a bez nichž by se tato akce neuskutečnila a také těm, kteří přispěli
v rámci charitativní sbírky „Lidé
lidem“, v jejímž rámci bylo vybráno
přes 1 500 Kč, které půjdou na pomoc dětem na onkologické oddělení FN Hradec Králové.
Miroslav Berger
Spolek přátel historie
Vamberka

Vážení přátelé,
od září 2017 se prezentujeme výše vyvedeným logem. Jedná se
o původní středověký erb jedné z rodových větví Drslaviců – tzv.
Půtovců, kolonizátorů Podorlicka a zakladatelů našeho městečka.
Spolek byl založen 23. srpna 2012 za účelem „Mapování historie
města a přilehlého okolí, propagace města a jeho okolí“ (doslovně
ve Spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové). Tím je rozuměno vše, co s historií a kulturou města souvisí
- od urbanismu, přes průmysl, až po umění hmotné i nehmotné.
V současné době má spolek 12 členů.
Co jsme již letos uskutečnili
Výstava „Jak se stavěla Struha“ Muzeum krajky, 24.2.-16.4.
Střípky z vamberecké historie, povídání v Městské knihovně, duben
Po stopách TGM, Praha, červen, září
Vycházka po zaniklých vambereckých hospodách, červen
130 let masného průmyslu ve Vamberku, knížka, výstava a degustace v bývalé Kubiasově vile
Ještě nás čeká do konce roku
Povídání a výstava o rodokmenech, Muzeum krajky, prosinec
Zajímáte se o své předky?
Máte svůj rodokmen nebo byste ho chtěli mít?
Spolek přátel historie Vamberka spolu s Českou genealogickou a heraldickou společností a Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou na prosinec 2017 připravuje výstavu „Putování za předky“,
kde bychom také rádi představili rodokmeny, často velmi rozvětvených
a propletených rodin ve Vamberku.
Pokud máte váš rodokmen nebo se o toto téma zajímáte kontaktujte
nás na emailu nebo nás navštivte na schůzce Spolku – další se koná
ve čtvrtek 26.10. od 18:30 v Krajkářské škole.
Všichni, kdož máte zájem o historii, budete u nás vítáni. Rádi Vám
zodpovíme případné dotazy (datum setkání v budově Krajkářské
školy viz stránky města).
Poděkování: Město Vamberk, Krajkářská škola Vamberk, Městský
Podorlický pivovar RK, Řeznictví Andrys Kostelec n.O., SDH Merklovice, TS Vamberk a Tiskárna Horáček s.r.o.
SPHV

www.vamberk.cz
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Kája Vamberman se, dle našich dalších zjištění,
podílel i na vzestupu zdejšího masného průmyslu. Již jako mladý (7 let) doporučil tehdy
začínajícímu řezníkovi Jindřichovi Kubiasovi
použití psího potahu na rozvoz svého zboží
po okolí. A zapůjčil mu k tomu účelu dvě své
čubičky z pravé pouliční směsi. Pravda, během
cesty musel mladý Jindřich obětovat část vyrobených uzenin jako proviant pro tahouny, ale
i přesto mu zisky postupně rostly.
V roce 1885 pak Jindřichovi doporučil zakoupení bývalého pivovaru. A to ze zcela zištných
důvodů. Vyšetřováním požáru pivovaru totiž
starosta místního dobrovolného hasičského
sboru pan Zeman zjistil, že pivovar byl zapálen
nejspíš z nedbalosti, od nedopalku cigarety.
A to nejspíš místní omladinou, mezi niž patřil
i Kája Vamberman. A začalo se mluvit o možném vymáhání škod. Přesvědčením Jindřicha
Kubiase tak Kája zabil dvě mouchy jednou
ranou – uchránil sebe i kumpány od finančních problémů a zároveň nastartoval vzestup
a rozmach řeznické a uzenářské výroby rodiny
Kubiasovy.
Jeho poslední zjištěné „postrčení“ uzenářské
výroby rodiny Kubiasových se událo při setkání
s Jindřichem ml. a jeho nastávající Mařenkou
Koskovou na zábavě v hostinci „Milenka“ koncem roku 1905. Jindřich ml. tehdy kromě tance
přemýšlel o tom, jak si vysloužit větší pozornost

otce a tím i možnost stát se tak novým ředitelem rodinné firmy. Nebyl tak ten den zrovna
nejlepším tanečníkem ani společníkem. Ovšem
jen do doby, kdy při odchodu z lokálu, zavěšeni
s Mařenkou do sebe, potkali Káju Vambermana. A ten jim, v mírně opileckém opojení sdělil, že jsou pěkný párek. No jasně - párek! Dvě
nožičky směsi masa a koření ve střívku se staly
dalším trhákem, který pomohl Kubiasovým
zvýšit produkci a zisky firmy.
Ovšem o Kájových zásluhách se donedávna nevědělo a trápilo to i Káju samotného. Alespoň
podle donedávna nesrozumitelné poznámky
v nalezeném, avšak velmi potrhaném deníčku,
kde si v roce 1910 zapsal: „Aspoň ňákej salám
po mně mohli pojmenovat“. Pravdou však je,
že dobročinnosti pro město a různé spolky se
Kubiasovi nevyhýbali a vždy rádi a ochotně přispěli tam, kde bylo třeba.
Z období kolem roku 1914 se nám zachovala
další podobizna Káji Vambermana. Kája fušoval
rovněž do fotografování a půjčoval si k tomu
účelu aparát od místního výtvarníka, fotografa
a později i dentisty Antonína Nováka. Na snímku je zachycena (bohužel pouze) Kájova silueta,
kdy chtěl na poslední chvíli upravit klopu saka
Jindřicha Kubiase mladšího.
Spolek přátel historie Vamberka
Vambermanologická sekce

Základní škola Vamberk

Adaptační pobyt 6. ročníku
Ve dnech 11.-12. září 2017 proběhl
v rekreačním středisku „Železničář“
v Potštejně adaptační kurz.
Cílem kurzu bylo blíže poznat nové
spolužáky a třídní učitelku, což se
splnilo.
Děti během dvoudenního pobytu absolvovaly různé „stmelovací“
aktivity i diskuzi o ochraně zdraví,
o škodlivosti alkoholu i jiných návykových látek na lidský organismus.
Tyto aktivity pro ně připravil přítomný pedagogický dozor i pozvaná lektorka z PPP v RK, paní Zdena
Ženatová. Mezi různými činnostmi
byly přestávky na jídlo i na odpoči-

Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 4. září začal pro děti po dvou měsících prázdnin nový školní
rok. Slavnostní zahájení proběhlo tradičně před školou. Nejvíce se asi
na tento den těšili noví prvňáčci. Letos přišlo do 1. A k paní učitelce
Mgr. Aleně Machové 22 žáků. Paní učitelka Mgr. Zdeňka Sršňová bude
mít ve své 1. B 23 žáků. Jak už bývá ve Vamberku zvykem, má každý prvňák svého patrona z řad deváťáků, který ho první týden provází a pomáhá mu v jeho školních začátcích. Celkem do školy nastoupilo 364 žáků.
Za všechny přítomné popřál všem žákům a zaměstnancům hodně úspěchů do nového školního roku ředitel školy Mgr. Martin Vrkoslav a pan
starosta Rudolf Futter.
Vedení školy

www.vamberk.cz

nek, který většina dětí využila k míčovým hrám.
Adaptační kurz splnil svůj „poznávací“ záměr a výsledkem diskuze
bylo zhotovení sedmi různých plakátů o škodlivosti alkoholu a kouření, které vypracovaly děti ve skupinkách.
Díky dotaci za projekt Proč se starat o své zdraví?, který vypracovala
Mgr. Vlastimila Krsková, byl celý pobyt pro děti zcela zdarma. A navíc každý účastník obdržel i drobný dárek.
Děkujeme Krajskému úřadu v Hradci Králové za poskytnutou dotaci.
Mgr. Jana Hloušková
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Dům dětí a mládeže ve Vamberku
Vážení rodiče, milé děti!
Naše nabídka kroužků se Vám dostala do rukou na začátku září, ale ještě vám ji předkládáme k nahlédnutí
ve zpravodaji. Další důležité informace můžete získat přímo v DDM nebo na tel. č. 494541545 a mob.
736443729 a na internetových stránkách. Sledujte

též vitríny u ZŠ a naši vývěsku (naproti drogerii), kde
vás budeme informovat o tom, co se chystá. Dále
bychom vám chtěly poděkovat za účast na akcích
a na zájmových činnostech v minulém školním roce
a těšíme se na vás a vaše děti!
Štěpka a Verča

ŠKOLNÍ A PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
Jak se dětem líbily a co vytvářely na kroužcích a jak
prožily příměstské tábory s námi? Fotky napoví,
ale více vám prozradí webovky ZŠ, kde jsou děti
focené při činnostech.

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM VAMBERK PRO ŠK. ROK 2017/18
PONDĚLÍ
Začínáme 2. 10. 2017
z ZOOKLUB (od 1. tř.) 13:45-14:45
Péče o různé druhy domácích mazlíčků.
Práce v zookoutku, hry, soutěže.
350 Kč
z TREFA (od 1. tř.) 13:45-14:45
Pro kluky a holky, co se nebojí. Výroba terčů.
Používat budeme šipky, luk, kuši, samostříl, kuličkovou pistoli.
250 Kč
z DRÁTKORÁLEK 15:00-16:00
Kouzlení s drátkem a korálky.
.
Výroba doplňků a drobných šperků.
350 Kč
z LETS-DANCE-BALET (od 1. tř.) 15:00-16:00
Pohyb na hudbu, rytmická a pohybová cvičení.
Možnost vyzvedávání dětí ve 14:45 hod. před
ZŠ.
250 Kč
z DRBÁRNA (6.-9. tř.)každý sudý týden
16:00-17:00
Klub pro fajn kluky a holky, kteří si rádi povídají
a pomáhají na akcích v domečku.
100 Kč
z RYBÁŘSKÝ 15:00-16:00
Pro začátečníky a pokročilé, vázání mušek
a nové techniky rybolovu.
200 Kč
z NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
čas a den bude upřesněn dle rozvrhu žáků
Seznámení s křesťanským pohledem na svět
s biblickými příběhy, s osobou Ježíše Krista.
Morální hodnoty křesťanství, víra v Boha v moderním světě.

ÚTERÝ
Začínáme 3. 10. 2017
z KERAMIKA pro začát. (od 1. tř.)
13:45-15:15
Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.
Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků.
400 Kč
z ČAROVÁNÍ (od 1. tř.) 13:45-14:30
Kreativní tvoření z různých druhů materiálu
a technik.
Práce dle vlastní fantazie.
250 Kč
z KERAMIKA pro pokročilé 15:15-16:45
Pro děti, které již absolvovaly ker. kroužek.
Při práci kladen důraz na samostatnost a vlastní fantazii.
400 Kč
z PRIMA BALÓN I (1.-3. tř.) 14:45-15:30
Možnost vyzvedávání dětí ze šk. druž.
Tělocvična ZŠ
Míčové hry pro všechny
250 Kč
z PRIMA BALÓN II (4.-7. tř.) 15:30-16:30
Míčové hry pro všechny.
Tělocvična ZŠ
250 Kč
STŘEDA
Začínáme 4. 10. 2017
z SPORTOVNÍ MIX (od 1. tř.) 13:45-14:45
Pohybové hry, formování postavy,
cvičení s nářadím, kroket, petanque, míčové
aktivity, trampolína, stolní tenis, moderní cvič.
prvky.
250 Kč
z PANENKA začátečníci 13:45-15:15
Ruční a strojové šití, drhání, vyšívání, základy
háčkování.
Výroba drobných dárečků a dekorací.
350 Kč
z HEJBEJ SE CHYTŘE! (od 4. tř.) 14:45-15:45
Cvičení pro formování postavy s netradičním
náčiním a s hudebním doprovodem.
250 Kč
z TOP DÍVKA 15:30-17:00
Ruční a strojové šití, drhání, vyšívání, základy
háčkování.
Pro samostatně tvořící dívky, práce s vlastní
fantazií.
350 Kč
ČTVRTEK
Začínáme 5. 10. 2017
z ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA (od 1. tř.)
13:45-14:30
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit
a naučit se základy jazyka.
250 Kč

www.vamberk.cz

z ZÁHADNÉ HRY (od 1. tř.) 13:45-14:45
Nejen hraní her, které nikdy nevíte, jak dopadnou, ale i tvoření důležitých herních doplňků,
výroba jednoduchých her.
200 Kč
z MLSOUN (od 2. tř.) 14:45-16:00
Co si uvaříš, taky si sníš!
Zajímavé recepty, stolování, společenské chování.
350 Kč
PÁTEK
Začínáme 6. 10. 2017
z PATka a MATka (od 1.tř.)
každý sudý týden 13.30-15.00
Kroužek pro malé klučičí kutily ,( schůzky v dílnách ZŠ
Základy práce se dřevem – vrtání, broušení,
řezání) lepení, natírání. Seznámení práce s dlátkama.
350 Kč
z DRAČÍ DOUPĚ (od 9 do 15 let) 15:00-18:00
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit a seznámit se
s touto hrou, kde nikdo neprohrává. Procvičíš
si postřeh,
zapojíš fantazii a jsi hrdinou.
200 Kč
DÁLE NABÍZÍME:
z GEOCACHING (od 5. tř.)
bude včas upřesněno
Hra pro mozek, nohy a GPS. Turistická, navigační a trochu (v ZŠ)

Vamberecký
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
Mateřské centrum pomáhá rodičům
aktivně prožít čas strávený společně
s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče či jiný doprovod, aby
se svými dětmi přišli a zúčastnili se jak pravidelného programu,
tak doprovodných akcí.
KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
z “HRÁTKY S PÍSNIČKOU”
Aktivita vhodná pro všechny děti
od doby, “kdy je bude bavit si hrát”
po “nástup do školky”. Náplní jsou
hry a písničky pro nejmenší se zaměřením na rozvoj řeči, jemné i hrubé
motoriky atd..
Pravidelně se můžete připojit každé
pondělí od 9:30 v DDM Jugoslávská. Vstupné 20 Kč. Rezervace není
nutná.
z “SOLNÁ JESKYNĚ”
Úterý odpoledne patří návštěvě v solné jeskyni nacházející se
na vambereckém náměstí. Zdravý
pobyt pro rodiče s dětmi jakéhokoliv věku. K dispozici hračky, lopatky,
kbelíčky, atd.. Maminky, nezapomeňte si rezervovat místo. Vstupné
40 Kč. V říjnu solnou jeskyni navštívíme 10. 10. a 24. 10.
z „CVIČÍME SE ZUZKOU“
Každé úterý od 10:00 v herničce (Tyršova 260) se můžete těšit
na tanec v kombinaci s fitness prvky. Hodinovou lekci si pro všechny zájemce připravila sympatická
cvičitelka Zuzka Hlaváčková. Lekce bude koncipována i pro začátečníky, tedy i maminky, které se
rozhodnou s cvičením začít. Často
maminky po porodu nevědí jak
správně cvičit, zpevnit problematické partie, nebo se prostě jen
vrátit do původní kondice, „cvičení se Zuzkou“ je připraveno právě
pro ně. Cvičení se bude konat při
minimálním počtu 6 osob, maminky prosím rezervujte se prostřednictvím Facebooku či e-mailu MC.
Vstupné 50 Kč.

z “HERNIČKA” každou středu
v DRÁČKU (Tyršova 260) 9:00 11:30.
Zveme všechny místní i přespolní
děti s jejich doprovodem do našeho mateřského centra. V průběhu
celého dopoledne je dětem přístupna herna s klouzačkou do bazénku
plného míčků, se spoustou hraček,
kočárků apod. Doprovod si může
posedět u čaje či kávy a popovídat
si o radostech i starostech, které péči
o naše ratolesti doprovázejí. Poplatek 10,- Kč. První návštěva je zdarma.
V herničce pořádáme i nenáročné “TVOŘENÍ PRO DĚTI”,
které se uskuteční vždy každou
druhou
“STŘEDEČNÍ HERNIČKU” od 10:00.
Součástí každé herničky je i “DĚTSKÝ BAZÁREK”, kde můžete levně
nakoupit oblečení pro svoje ratolesti. V různých velikostech pro holky i kluky od narození do cca tří let.
Během toho, co si budou dítka hrát,
můžete v klidu při kávě či čaji prohlížet bazárkové věci (trika, šaty, sukně,
kombinézy, boty a mnoho dalšího).
Boxík si můžete pronajmout za 5 Kč
měsíčně.
z “MÍČOVANÁ V DDM JUGOSLÁVSKÁ”
Pro děti od 3 do 6 let. Půlhodinka
cvičení s Jančou Čapkovou obsahuje soubor her a cvičení s míči
různých velikostí, pomocí nichž se
zábavnou formou procvičuje házení, koulení, kopání, odrážení pomocí
pálky a hole. To vše slouží k nácviku
potřebných základních pohybových
dovedností a jako průprava pro míčové sporty. První letošní míčovaná
je tu již 4. 10. 2017, a následně každou středu od 17:00 do 17:30 v DDM
Jugoslávská. Vstupné 10 Kč.
z ČTVRTEK: „RELAX S MIMINKEM“ v herničce, Tyršova 260.
Doražte s děťátky od 3 měsíců.
Jemná dětská masáž, olejíčky a relax. Deku a přebalovací podložku
prosíme se sebou. Vstupné 20 Kč.

Relax s miminkem se bude konat při
min. počtu 2 miminek. Proto si vždy
rezervujte místo na tuto relaxační
chvilku prostřednictvím Facebooku
či e-mailu mateřského centra. O konání či nekonání akce budete informováni.
AKCE „CO DVA TÝDNY“
z „TVOŘENÍ“ v herničce, Tyršova
260, od 16:30
Originální podzimní ubrus si vytvoříme 16. 10. Tvořilky si přinesou světlou bavlněnou látku (ubrus, běhoun,
polštářek atd.). Vstupné 30 Kč.
DOPROVODNÉ AKCE ZÁŘÍ 2017
Vážení zájemci o účast na doprovodných akcích. Prosíme, rezervujte
si místo přes Facebook, či e-mail mateřského centra.
z ZOOPARK STĚŽĚRY, 5. 10.
Vezměte s námi Vaše děti do malého
rodinného Zooparku Stěžěry v těsné
blízkosti Hradce Králové, kam pojedeme vlakem z Doudleb nad Orlicí.
Sraz je na nádraží v 8:00 (odjezd vlaku 8:10). Návrat v 13:50 do Doudleb
nad Orlicí. Jízdné cca 112 Kč dospělí
(bez hromadné slevy), děti do 6 let
zdarma, děti 6-15 poloviční cena
jízdného. Z HK pojedeme do Stěžěr
pomocí hromadné dopravy, cena
lístku 20 Kč. Vstupné do Zooparku
dospělí 60 Kč, děti od 18 měsíců
40 Kč.
z RODINNÉ FOCENÍ, 9. 10. a 10. 10.
MC Dráček si dovolilo i letošní
podzim přichystat rodinné focení
na téma Vánoce. Fotit bude pardubický fotograf René Faktor v námi
nachystaném ateliéru v prostorách
herničky (Tyršova 260). Focení zahrnuje 4 fotografie (375 Kč) + každá
další (75 Kč) + CD, fotografie si budete moci vybrat ze zaslaných náhledových fotek. Akce bude probíhat 9.
a 10. října od 9:00 do 18:00.
PŘÍBĚH PASTELEK, 12. 10.
Vezměte svoje děti na autorské
čtení Příběhu pastelek do prostorů
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herničky (Tyršova 260). 45 minutový příběh je hrán formou divadla
s 50 cm velkými loutkami, do něhož
se děti zapojí. Program podporuje
rozvoj grafomotoriky. Děti si domů
odnesou jimi nakreslený obrázek.
Začátek v 10:00. Vstupné 40 Kč/dítě.
BAZÁREK OBLEČENÍ, 15. 10.
Milé maminky naše centrum si pro
Vás dovolilo uspořádat velký bazárek dětského oblečení v malém sále
vamberské Sokolovny. Pokud potřebujete prodat či nakoupit oblečení
či hračky neváhejte a bazárek navštivte (9:00 – 12:00). Pro rezervaci
prodejního stolu (50 Kč) kontaktujte
MC Dráček.
VÝLET TONGO, 22. 10.
Vyražte s námi do Hradce Králové
do zábavního centra Tongo. Vstupné
do centra 80 Kč/os, dopravné 100
Kč/dospělý, 50 Kč/dítě. Dítě do 2 let
má vstup do centra zdarma. Odjezd
z Vamberka v 9:30, odjezd z Hradce
Králové ve 14:00.
DĚTSKÁ NOŽIČKA A JEJÍ VÝVOJ
Až ty nožky zadupou, třesou celou
chalupou. O vývoji dětské nožičky
k nám do mateřského centra přijde
popovídat Mudr. Zachariášová, která odpoví i na všechny dotazy maminek ohledně správného vývoje.
Přednáška se bude konat v prostorách herničky (Tyršova 260). Datum
bude upřesněno prostřednictvím
webových stránek a Facebooku MC
Dráček.
Všechny informace budou vyvěšeny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz, či na Facebook (MC Dráček Vamberk). Dále se
prezentujeme na nástěnkách u školy, ve školkách a naproti drogerii
Teta. Zodpovězení dotazu je možné na tel. čísle 607 155 156, nebo
na emailu mcdracekvamberk@
gmail.com. Mateřské centrum Dráček si vyhrazuje právo upravit podle
potřeby náplň akcí.
MAMINKY MC DRÁČEK
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Ze života mateřské školy
Ze života mateřské školy
„Každé ráno, dobrý den,
ať je krásný celý den.
Tomu, kdo tu s námi není,
pošleme teď pozdravení.“
Milí čtenáři, po delší prázdninové odmlce se opět hlásíme z naší
školičky Vodníček se zářijovými
zprávičkami.
V krásně připravené školce jsme přivítali nové, ale i všechny ostatní děti.
První dny jsou pro „nováčky - maláčky“ většinou velmi náročné – zažívají a poznávají něco nového, jsou
odloučeny od rodičů. Proto se tomuto období říká adaptační. Děti se
seznamují s chodem a prostředím
mateřské školy, poznávají nové kamarády, ale i paní učitelky. Bohužel
občas k tomu patří i pláč a slzičky.
Po pár dnech se však na tvářičkách
našich nejmenších objevily slzičky
jen zcela náhodou. Starší děti se už
do školky po prázdninách podle jejich slov velmi těšily a také se hned
v prvních dnech aktivně zapojily
do připravených činností.
Velkou výhodou naší mateřské
školy, ač si to mnozí z nás neuvědomují, je vlastní školní jídelna.
Nejen, že mají děti denně čerstvě
uvařené jídlo, ale také můžeme
pokračovat v systému zdravého životního stylu, který je jednou z priorit našeho Školního vzdělávacího
programu „Kouzelné brýle“.
Všechny děti se naštěstí v mateřské škole rychle zadaptovaly
v rámci adaptační nabídky a v záplavě nabídnutých činností nově
zpracovaných Třídních vzdělávacích programů, kdy se jim snaží
paní učitelky dát zapomenout
na stesk po mamince a svých nejbližších a také se především hravou formou naučit mnoho nového
pro život.

U Šnečků s názvem „Dobrodružství
mravenečka Šikulky“. Třídní vzdělávací program pro letošní školní
rok vychází z celoročního projektu
ekologické výchovy Hmyz. Celým
školním rokem nás bude provázet
postavička mravenečka Šikulky,
který nás nejen seznámí se svými
kamarády z říše hmyzu, ale naučí
nás, jak napovídá i jeho jméno,
spoustu dovedností…
Název TVP u Žabiček je „Kouzelná školka pohádek“, kdy hlavními
průvodci celého školního roku budou pro děti Fanynka a František.
Děti se seznámí nejen s klasickými
pohádkami, ale i pohádkami moderními – autorskými. Malí určitě
vědí, že Fanynka s Františkem jsou
pohádkoví skřítci ze země Famfárie. Jsou velmi veselí a zvídaví …
A nesmíme opomenout ani třídu Rybiček. Jejich TVP pro tento
školní rok nese název „Poplujeme
do pohádky, tam a zase zpátky“…
Dobré ráno, kamarádi, kampak
byste dneska rádi? Zlatý klíček
odemkne ti, dveře, kam chodí
děti. Krásný je svět fantazie, dobře
tomu, kdo v něm žije. Celým projektem bude děti provázet zlatý
pohádkový klíč. Pohádkový svět
bude dobrou motivací dětí k hrám
a činnostem. Pomůže našim nejmenším s jejich adaptací v MŠ.
Pohádkové postavičky budou děti
provázet všemi čtyřmi ročními obdobími.
Aby i maminky měly klid, že jejich
„zlatíčko“ je v těch nejlepších rukách, pozvali jsme všechny rodiče,
jako už tradičně vždy na začátku
školního roku na seznamovací
schůzku.
Měsíc září se nám rychlými kroky
chýlí ke svému závěru a podzim
je tady. Slunečné dny už budou
jen vzácností a deště a chladna

bude stále víc. V případě, že je den
naplněn samými příjemnými okamžiky, to však nevadí. Vyzdobíme
si školku všemi barvami a materiály, které nám vůbec podzim nabízí a budeme i v těch deštivých
a chladných dnech hledat sluníčko a pohodu třeba v písničce,
obrázku a básničce, v pohlazení
či úsměvu. Když je nač se těšit, je
to také veselejší. Děkujeme všem,
kteří s námi v MŠ spolupracují

www.vamberk.cz

a jakkoli nám pomáhají. Velký
dík patří společnosti Pewag s.r.o.,
která věnovala naší mateřské škole – Vodníček i Sluníčko finanční
obnos na nákup vánočních dárků
pro děti.
Všem občanům našeho městečka přejeme co nejdelší „babí léto“
a k tomu ještě podzim bez nemocí
a nachlazení, bez starostí a problémů.
Kolektiv MŠ Vodníček
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Ze života mateřské školy
Do školky se těšíme s radostí tam běžíme,
čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Učíme se hodní být, kamarády nezlobit.
Léto skončilo a už tu máme opět září a nový školní rok. Rodiče načerpali novou sílu a vrátili se
do práce, paní učitelky se naopak těšily na nové
dětičky a děti se zase těšily na hračky, na kamarády a zábavu v mateřské škole. Někdo prostředí
dobře znal, pro někoho byl vstup do školky novinkou. První dny se samozřejmě neobešly bez
slziček, ale děti si velmi rychle zvykly a smutno
po mamince je už opravdu jen maličko. Děti se
bez velkých potíží zapojily do běžných činností
školky a tím se i začlenily do kolektivu a našly si
nové kamarády. V Žabičkách a Ptáčatech přiví-

taly děti nové paní učitelky. Začátkem záři jsme
se seznamovali s pravidly, které musíme dodržovat, a to hlavně proto, abychom se ve školce cítili
bezpečně a všem se nám v ní líbilo. Také jsme
se nasmáli při povídání o zážitcích z prázdnin,
cestování a radovánek u vody. V prvním adaptačním bloku jsme se seznámili s novými kamarády, hráli si, učili se spolupracovat, zpívali nové
podzimní písničky, kreslili deštníky, rybičky, pavoučky a kapičky, modelovali ovoce a zeleninu,
ale hlavně poznávali. Pobývali jsme na školní zahradě a radovali se z příjemného počasí. Sbírali
jsme lískové oříšky, proháněli nové koloběžky
a hráli míčové hry. Proběhla také první rodičovská schůzka a setkání s paní logopedkou.
Dokonce jsme stihli náš první školkový výlet

www.vamberk.cz

a navštívili s většími dětmi výstavu akvarijních
ryb a terarijních zvířat. Jako každý rok byla pro
nás tato výstava již tradicí. O tichém kouzelném
vodním světě a jejich mlčenlivých obyvatelích
jsme si hodně povídali a potom je viděli i naživo. Děti mohly obdivovat nejen tajemná akvária,
ale viděly také želvy, hady, pavouky, chameleony a další hmyz. Některé děti, které se nebály, si
mohly vzít do ruky i Strašilku. Při zpáteční cestě
jsme si ještě stihli pohrát v krásném rozlehlém parku. Do školky jsme se vrátili obohaceni
o nové informace i krásné zážitky.
Přáli bychom Vám rodičům i dětem, aby nám tu
společně bylo všem hezky.
Kolektiv MŠ Sluníčko

strana

Vamberecký

15

zpravodaj

Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz
Nejen pro měsíc říjen…,
…pro nás všechny - od Meryl Streep:

Nabídka z nových knih na říjen 2017

Neztrácejte čas
Jak zůstat sám sebou?

BELETRIE
z BOYNE, John:
Chlapec v pruhovaném
pyžamu
Přátelství dvou chlapců, kteří ale
stojí na opačných stranách plotu.
z CORRYOVÁ, Jane:
Manželova žena
Psychologický thriller, v kterém
jsou nečekané dějové zvraty.
z KÖRNEROVÁ, Hana Marie:
Znamení jednorožce
Děj románu se odehrává v polovině 18. století ve Francii a hlavní roli
v něm hrají dvojčata starého rodu.
z McEWEN, Scott:
Neviditelný
Další strhující thriller řady Elitní
sniper zavede čtenáře na dobro-

Přečtěte si následující odstavce
od herečky Meryl Streep.
Na některé věci už nemám trpělivost.
Ne proto, že bych se stala arogantní, ale proto, že jsem ve svém životě
dosáhla bodu, kdy nechci ztrácet
čas věcmi, které mě popuzují nebo
zraňují. Nemám pochopení pro cynismus, nepřiměřenou kritiku a agresivní požadavky všeho druhu. Ztratila jsem zájem dělat radost lidem,
kterým na mě nezáleží, milovat lidi,
kteří mě nemilují a usmívat se na ty,
kteří se na mě neusmívají.
Už neztrácím ani jednu minutu s těmi,
kdo lžou nebo se snaží manipulovat.
Rozhodla jsem se, že už dál nebudu
snášet přetvářku, pokrytectví, nepoctivost a pochlebování. Nechci dál
tolerovat předstíranou sečtělost ani
akademickou aroganci. Stejně tak se
nechci snižovat k pomluvám.
Nesnáším hašteřivost a srovnávání.
Věřím ve svět plný protikladů, a proto
se snažím vyvarovat setkání s lidmi,
kteří mají zkostnatělé a zatvrzelé
názory. V přátelství mi vadí zrada
a nedostatek loajality. Nerozumím
si s lidmi, kteří neumí pochválit a povzbudit. Zveličování mě nudí a mám
problém přijmout ty, kteří necítí lásku a úctu ke zvířatům. A jako vrchol
všeho nemám trpělivost pro ty, kdo si
moji trpělivost nezaslouží…

Týden
knihoven 2017
(2. - 8. října)
„Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou“
V letošním roce proběhne
v celé naší zemi ve dnech
2. – 8. října již v pořadí 21.
ročník Týdne knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Letošní Týden knihoven je
věnován především práci
knihoven s dětmi. Nezapomněli jsme však ani na dávno
škole odrostlé…Stačí si vybrat
některou z našich nabízených
akcí. Těšíme se na setkání
v naší útulné knihovně.

družnou jízdu na obou stranách
Atlantiku.
z ŠŤASTNÁ, Barbora:
Dobrá tak akorát
Fejetony a eseje o tom, co se nepovedlo, o tom jaký život je a je
dobrý tak akorát.
NAUČNÁ LITERATURA
z DAVIESOVÁ, Gill: Koření
Mnohé druhy aromatických plodin se
používají k ochucování pokrmů, k dobarvování nebo ke konzervaci. Další
při různých rituálech, do parfémů.
z KREJČOVÁ, Vendula
KUBALOVÁ, Aneta:
Objektiv objevuje svět
Kniha nabízí obrazové reportáže
z celého světa.

z KUNDRA, Ondřej
LINDNER, Tomáš:
Můj syn terorista
Dva novináři z Respektu líčí příběhy Evropanů, kteří odešli bojovat
za islámský stát.
z MERTLÍK, Vladimír:
Habsburkové.
Nelehká samota trůnu.
Habsburkové byli jednou z nejmocnějších dynastií světa. Co
otřáslo jejich trůnem a s čím se
museli za 640 let svého panování
vyrovnávat?
z ŽÁČEK, Pavel:
Vlasovci v boji za Prahu
Rozsáhlý a podrobný soubor dokumentů, který se vztahuje k průběhu Pražského povstání.

KNIHOVNICKÉ INFORMATORIUM

Na říjen 2017 jsme připravili ...

* Při Dnu otevřených dveří navštívilo knihovnu 187
návštěvníků
* Děkujeme všem, kteří darovali své výrobky na charitativní akci LIDI LIDEM
* Prodej těchto výrobků pokračuje až do posledního
listopadu během půjčovních hodin v oddělení pro
děti i dospělé
* Výtěžek bude předán Fakultní nemocnici Hradec
Králové – klinice dětské onkologie
* Jeho výše bude vyhlášena při akci MĚSTEM CHODÍ
ANDĚLÉ
* Tradiční rozsvěcení stromečku spojené opět s průvodem „andílků“ letos proběhne o první adventní
neděli, dne 3. prosince
* ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY i s námi – přijďte si zazpívat
začátkem prosince pod okna knihovny při horkém víně či teplém čaji… Pokračovat letos můžete
i o něco déle v teple knihovnického domečku…

Výstavu modelů šatů zapůjčených paní Vlaďkou Dobiášovou – Móda hraběnek, švadlenek i známých
osobností po celý říjen až do konce listopadu

AKCE v rámci TÝDNE
KNIHOVEN 2017
* Móda hraběnek, švadlenek i známých osobností výstava kostýmů z doby I. republiky po celý říjen až
do konce listopadu v MUZEU KRAJKY
* Křest knihy paní Zuzany Zezulkové „Má přání se mi
někdy plní“
5. října v 17:30 v salonku knihovny
* Přihlašování nových čtenářů zdarma
* Bazárek knih a časopisů
* Přednáška Tomáše Kubeše „Papu Papua – cesta za lidojedy“. 12. října v 17:00
* Přednáška Tomáše Černohouse „Báječná Kodaň“
26. října v 17:30 hod.
* Říjnové čtení pro nejmenší čtenáře z knih Astrid Lindgrenové
* Pásmo besed pro děti školou povinné „Jak na mámu
– jak na tátu – jak na holky- jak na kluky“

www.vamberk.cz

* 5. 10. 2017 v 17:30 hod. – křest knihy paní Zuzany
Zezulkové Má přání se mi někdy plní
* 12. 10. 2017 mimořádně v 17:00 hod. – přednášku
Tomáše Kubeše – Papu Papua – cesta za lidojedy.
Je to vyprávění o dobrodružné cestě za posledními
lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney
* 26. 10. 2017 – přednášku Tomáše Černohouse – Báječná Kodaň – 17:30 hod.

... na listopad chystáme
* na 2. 11. 2017 v 17:30 hod. přednášku Adama Trýba
– Pěšky přes Gibraltar 3300 km
* Expediční jachting Tomáše Kůdely

Vamberecký
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Vamberák v divokých rytmech

Dne 7.10.2017
od 17:00 hodin
se na parkovišti
u fotbalového hřiště
uskuteční vystoupení
kaskadérů Monster
Truck Show.
Můžete se těšit na průjezd ohněm,
rychlé jízdy, jizdy automobilem po
dvou kolech, Monster trucky při
demolici aut a řadu dalších kaskadérských kousků. Zveme všechny
příznivce auto moto sportu a těšíme se na vás.

Už pošesté oživil Festival Vamberák prázdninovou pohodu města. Kdo
se nebál vysokých teplot, užil si společně s námi 26. srpna kulturně bohatý den. Pro děti nechyběly výtvarné dílny, pro ty znavené čtecí koutek,
pro milovníky tichých gest a akrobacie jsme přivezli dívčí kolektiv Holektiv a jejich pantomimické etudy. Podvečerní a večerní program pak
už patřil hudbě. Tereza Bártová pouze s kytarou ukázala, že její vlastní
tvorba má stejné charisma jako coversongy, které umí skvěle. Hradečtí
Bob-Art rozvlnili posluchače při zapadajícím slunci. Hlavním hostem
letošního festivalu byli rumunští Fanfara Transilvania. Devět dechových
nástrojů a cigánský temperament zajistili atmosféru pravého balkánského večírku. Rytmus si nás rychle podmanil a po skončení kapela nestihla
rozdávat CD na všechny strany. Po rumunské smršti se na vlnách funky
vezla pražská kapela plná talentu – Megaphone. Ani kapky deště nás
v tanci nezastavily! Půlnoční průtrž mračen ale bohužel zastavila poslední vystupující kapelu - místní Inf4mation, kteří přes veškeré odhodlání
svůj set nakonec nemohli odehrát. Snad příště!
Díky vašemu dobrovolnému vstupnému jsme na organizaci dalších kulturních akcí pod hlavičkou Festivalu Vamberák vybrali celkem 12 156 Kč.
Děkujeme vám, že jste u toho byli s námi!
Petra Kašparová
Foto: František Touška

Pověsti sudslavské aneb stará fara
odhaluje svá skrytá tajemství
Spolek Genius loci Sudslava z.s.
vydal během letních prázdnin
novou v pořadí už třetí publikaci s deseti pověstmi vážícími se
k areálu státem chráněné kulturní památky bývalé barokní
fary v obci Sudslava. Sudslavské
pověsti sepsal Tomáš Zaplatílek,
malebné ilustrace k nim vytvořil
známý regionální malíř Vladimír
Plocek, který žil v mládí v Sudslavě a jehož otec byl tamním řídícím učitelem. Grafickou úpravu provedla Radka Dostálová.

Nová publikace je prozatím
k dostání pouze při nevšední
prohlídce bývalé fary v Sudslavě a to během podzimních
víkendů a svátků po domluvě
s majitelem objektu. Další informace o činnosti, kontaktech
i aktuálním programu neziskové organizace Genius loci Sudslava z.s. lze najít na webu spolku www.sudslava.webnode.cz.
Budeme proto rádi, když si
k nám uděláte výlet, určitě nebudete litovat.

Obec Sudslava s farou a kostelem

Farní zahrada

www.vamberk.cz
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MKS nabízí - říjen 2017
tel.: 494 541 484, mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz
z 4. října v 19:00 hodin
BYT NA INZERÁT
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Hrají: A. Gondíková, I. Andrlová, M.
Zounar, Z. Pantůček a další.
Vstupné 300 Kč.
z 5. října v 8:30 a v 10:00 hodin
O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
DIVADLO ANDROMEDA
Komu se podaří zachránit zámeckou
dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy
čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín.
Pohádka od 3 do 11 let.
Vstupné 30 Kč.
z 6. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Vstupné 40 Kč.
z 13. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Vstupné 40 Kč.
z 20. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Prodloužená.
Vstupné 40 Kč.
z 21. října ve 20:00 hodin
SVIJANY TOUR 2017
DYMYTRY
Host: KOMUNÁL
Vstupné: předprodej 360 Kč, na místě 399 Kč.
z 27. října v 18:30 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. Vstupné 40 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
z 1.listopadu v 19:00 hodin
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
DIVADLO U HASIČŮ PRAHA
Originální a vtipná černá komedie.
Hrají: I. Svobodová, N. Boudová,
O. Brancuzský.
z 4. listopadu v 18:30 hodin
SEBASTIAN
VESMÍRNÁ TOUR
HOST: KAPELA LIKE IT
Koncert začíná v 18:30 hodin a dveře se otevírají v 18:00 hodin.
Po koncertě autogramiáda a focení.
Předprodej vstupenek v kanceláři
MKS a v síti Ticketportal.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč.
Nejvýraznější hudební objev roku
2015. Mezi nejúspěšnější skladby
patří Toulavá, Záchranný bod, Hvězdy, Vesmírná nebo Náhradní díly.
Všechny tyto hity zazní na jedinečném koncertě 4. 11. ve Vamberku.
LIKE IT
Mladá energická kapela působí
na hudební scéně dva roky. Na vysočině, odkud pochází, vyhrála několik
soutěží. O její perspektivě svědčí
mimo jiné to, že v roce 2015 a 2016
předskakovala kapele CHINASKI.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – PODZIM 2017
Vážení divadelní přátelé,
blíží se podzim a s ním i nová divadelní sezóna. Počasí již nebývá příliš
příznivé, proto Vám následující dny
chceme zpříjemnit kulturními zážitky. Již delší dobu se snažím o zajištění výjimečného představení Čtyři
dohody, což však není jednoduchý
úkol. O představení bych Vás nerada připravila, ale konkrétní datum
ještě není znám. Ten Vám sdělíme
dodatečně. Kdo má rád nevtíravou a chytrou muziku, noblesně
se proplétající napříč všemožnými
hudebními žánry, mnohdy vtipně
vypointované a přemýšlivé texty,
nechť neváhá a přijde na vánoční
koncert.
Přejeme krásné zážitky.
z 4. 10. v 19:00 hodin
BYT NA INZERÁT /Marc Camoletti/
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
Odkvétající varietní umělkyně pronajímá ve svém pařížském bytě
pokoje. A tak spolu na jedné adrese
bydlí ještě klavíristka, malířka a služebná. O tom, že soužití žen takto
rozdílných temperamentů není
jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se
proto nezávisle na sobě rozhodnou
radikálně změnit život a všechny si
podají inzerát.
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Marcela Nohýnková, Lucie
Svobodová, Martin Zounar, Marcel
Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip
Tomsa.
z 1. 11. v 19:00 hodin
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO
MANŽELA /Debbie Isitt/
DIVADLO U HASIČŮ PRAHA /Produkce, scéna a režie: Petr Kracík/
Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa
žárlivosti, zrady, nevěry, klamů
a ponížení a ukazuje nový význam
rčení, že „láska prochází žaludkem“.
Autorka sice předepisuje strohou
scénu bez rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla soustředěna na dialogy,
ale zároveň rozvíjí velmi peprné
a vtipné situace, ve kterých nabízí
velký prostor pro hereckou exhibici. Toto originální řešení manželské-
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ho trojúhelníku, by měli shlédnout
všichni, kdo někdy manželským
trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo budou procházet.
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský.
z ?. 11. v 19:00 hodin
ČTYŘI DOHODY /Don Miguel
Ruiz/
DIVADLO JAROSLAVA DUŠKA
V knize Čtyři dohody, podle které
je představení hráno, odhaluje Don
Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři
dohody založené na staré toltécké
moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit
náš život v nový prožitek svobody,
opravdového štěstí a lásky.
Hra je zpracována velmi odlehčeně,
promítne se v nadsázce, volně zpracovaná a improvizovaná.
Hrají: hl. role Jaroslav Dušek, spoluúčinkují Alan Vitouš, Pjér La Š´éz.
z 14. 12. v 19:00 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
VÁNOČNÍ KONCERT
Bratři Ebenové je nejzvláštnější
skupina v historii české populární
hudby, kterou tvoří tři bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. První
řádné album Malé písně do tmy
vydali v roce 1984 a dalších jedenáct let trvalo, než vznikl titul Tichá
domácnost. Mezitím si v roce 1990
odskočili k adventním písním a koledám, které nahráli se zpěvačkou
Martou Kubišovou. Bratři Ebenové,
synové skladatele Petra Ebena a synovci Ilji Hurníka, vlastně do žádného hudebního proudu nepatří.
Spojení Markovy kytary, Kryštofova
klavíru či flétny, Davidova klarinetu
a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji.
Zdeňka Freivaldová
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SK Rabštejn a Luboš Moravec a Veronika Čepelková zvou na

velkou přednášku
o holokaustu Židů,
která proběhne v úterý 24. října v 17.15 hod.
v SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
Speciálním hostem bude přeživší holokaustu z Terezínského
rodinného tábora v Osvětimi.
Všichni jste srdečně zváni.
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Prodej ze dvora

kravské
mléko
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl

Prodejní doba: každý den
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h.
Prodejní cena: 14,- Kč/l
Prodejní místo: kravín Záměl
Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené,
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!!

Kontakt:
kravín Záměl
tel.: 494 546 215
mobil: 603 112 690

Těšíme se na Vás,
přijďte ochutnat.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ narozených v období od 01.03.
2017 do 31.08.2017, že město Vamberk připravuje na měsíc říjen
vítání dětí v obřadní síni Městského úřadu.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku,
odd. matriky, nejpozději do 06.10.2017.

Barokní varhany se opět rozezněly
Mezi první koncerty letošního, již 21. ročníku Orlicko-kladského varhanního festivalu, patřil zářijový koncert, který se uskutečnil v kostele svatého Prokopa ve Vamberku. Na zdejší varhany, které patří k nejstarším
v regionu, přijel zahrát významný slovenský interpret Stanislav Šurin,
který představil vedle skladeb od známých skladatelů jako např. Johanna Sebastiana Bacha či Františka Xavera Brixiho též skladby slovenských
autorů, jejichž díla ve Vamberku dosud nezazněla. Samotný festival, který je pořádán malým okruhem nadšenců kolem varhaníka, skladatele
a dirigenta, profesora Pražské konzervatoře Michala Novenka, a který
od svého počátku navštěvuje i Vamberk, tak vstoupil do třetího desetiletí své existence. Během festivalu zaznívají každoročně varhany z různých
měst, zahrnující téměř všechny umělecké slohy a epochy. Zájemci mají
možnost až do 14. října navštívit další koncerty v blízkém i vzdálenějším
okolí. Celý program je k nalezení na www.ok-organfestival.eu.
Mgr. Jan Rejzl

Městský úřad Vamberk, odbor správy majetku a rozvoje města, matrika, Husovo náměstí 1, Vamberk, tel.: 494 548 124, fax. 494 541 322
a redakční rada Vambereckého zpravodaje
Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

.......................................................................................
.......................................................................................

Bydliště: ..............................................................................................................................
Souhlasíme se zveřejněním narození našeho
syna ................................................, datum nar. ..................................
dcery .............................................., datum nar. ...................................
Tento souhlas dáváme za účelem vedení narození našeho dítěte v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného pozvání
ke slavnostnímu uvítání dětí.
Ve Vamberku dne .................................. Podpisy rodičů: ....................................
....................................
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Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu 2017 oslaví:
90 let
Blanka Přijalová
80 let
Ludmila Kovaříčková
80 let
Marie Čermáková

80 let
75 let
75 let
75 let

Josef Zezulka
Petr Vandas
Milena Skalická
Miroslav Mencl

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli dne 18. srpna
2017 rozloučit s naší drahou maminkou VLASTOU
POKORNOU.

VZPOMÍNKA
Dne 2. července 2017 uplynulo 15 let od chvíle, kdy nás
náhle opustil náš otec, pan ANTONÍN POKORNÝ.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku všem děkuji synové Libor a Roman s rodinami.

Stalo se aneb bejvávalo
Před 460 lety
Dne 2. října 1557 koupil Mikuláš Pecingar z Bydžína panství Starý
Vamberk za 1 250 kop českých grošů. Město bylo v 16. století rozděleno na Starý a Nový Vamberk. Poprvé zmíněn ve městě pivovar.

Před 150 lety
Dne 18. října 1867 byla ve Vamberku založena Měšťanská beseda, která zajišťovala kulturní život města.

Před 95 lety
Dne 5. října 1922 byla dokončena elektrifikace města i přilehlých
osad. Celkový náklad činil 987 000 Kč.

Před 90 lety
Dne 28. října 1927 byl slavnostním představením „Andulka šafářova“
otevřen Lidový dům u nádraží, který se stal centrem katolických spolků ve městě.
Téhož dne byla v budově pekelské školy otevřena Lidová škola hospodářská. V obci působila do roku 1950.

Před 65 lety
Dne 1. října 1952 byla zakázána činnost Církve adventistů sedmého
dne, která měla svůj sbor i ve Vamberku. Zákaz byl zrušen po čtyřech
letech.

Před 45 lety
Od 1. října 1972 byl obydlen první družstevní dům stavěný svépomocí
v Jugoslávské ulici.

Před 35 lety
Dne 3. října 1982 byla dokončena oprava dřevěného věšadlového
mostu v Pekle nákladem 1 milion Kčs.

Mistrovství světa 2017
- BZUK team šestý
MS lodních modelářů sekce M
se konalo v maďarském městě
Nagykanizsa ve dnech 18. – 27.
srpna 2017. Mezi 19 českými reprezentanty byli i dva zástupci
vamberského Bzuk teamu. Závodí
se ve třech kvalifikačních jízdách.
Nejlepších šest závodníků v každé
kategorii postupuje do nedělního
finále. Do bojů Bzuk team nasadil
celkem 5 lodí. Dvě individuální
kategorie na dlouhé oválné trati
a dvě týmové kategorie na trojúhelníkové trati. Zdeňka Dostálová z Dlouhé Vsi v kategorii Hydro
I. obsadila 15. místo ze 36 závodníků. Zdeněk Sršeň z Vamberka
v kategorii Mini Mono dosáhl
na 12. místo ze 30 účastníků a byl
nejlepší z pěti Čechů nominovaných poprvé v historii do této kategorie. Zdeňka společně s Tomášem Bubeníkem z Jevíčka skončili
na 12. místě z 20 týmů v kategorii
Eco Team. V poslední kategorii
Mini Eco Team nastoupili společně
Zdeněk, Zdeňka a Lukáš Linhart
z Náchoda. Po třech kvalifikačních
jízdách postoupili z pátého místa
do finálové jízdy, která se konala
úplně na závěr celého mistrovství.
Docela jsme si věřili a chtěli jsme
navázat na stříbrné medaile Z belgického Gentu (2013)a polského
Kozle (2015).
Zdeněk zahájil jízdu drobnou
chybou, ale pak již zajel svůj úsek
velmi dobře. Loď Zdeňky se však
po slibném začátku dostala pod

Před 25 lety
V říjnu 1992 vznikla firma Lana Vamberk, dřívější součást železáren.

Před 15 lety
Dne 3. října 2002 byla zahájena druhá etapa silničního obchvatu města, jehož výstavba trvala necelé dva roky.

Před 10 lety
V říjnu 2007 začala rekonstrukce silnice z Vamberka do Lupenice, která byla ukončena v následujícím roce.

Výročí osobností
z 27.10.1927 se narodil Leopold Stančík, technik. Pracoval v železárnách. V období 1971-1976 byl členem rady MěNV. Téměř 30 let byl
členem ochotnického spolku. 90. výročí narození
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hladinu, vteřiny rychle ubíhaly, loď
se sice vynořila, ale elektronika ne
a ne naskočit. Musel vyjet záchranný člun a konkurence nám ujela.
Po vyzvednutí lodi Lukáš okamžitě začal stahovat ztrátu. Bohužel
snahu přehnal a akumulátory
mu klekly ještě před vrcholovou
bójí, což znamenalo další ztrátu.
Ve zbytku času již Zdeňka s opravenou lodí nic nestihla dohonit.
Takže „pouze“ 6. místo.
Česká výprava se přesto dokázala
ve světovém srovnání prosadit.
Celkem jsme přivezli 3 x zlato, 3 x
stříbro a 4 x bronz. Za seniory byl
nejúspěšnější Zbyněk Fišer z Čelákovic (individuální zlato FSRE a týmové zlato s Jardou Rezkem z Prahy Eco Mini Team). Mezi juniory
kraloval Michal Štégner z Blanska
(zlato Mini Hydro a bronz Mini Eco
Expert).
Zdeňka Dostálová měla celou reprezentaci ČR na starost z pozice
vedoucí sekce M při SMČR a navíc
působila jako mezinárodní rozhodčí a pomocník pořadatelů při
vyvěšování výsledků na web.
Podle výsledků Mistrovství ČR
v roce 2018 se bude tvořit reprezentační tým pro rok 2019. Mistrovství světa pod hlavičkou Naviga
se koná jednou za dva roky. Neoficiálně se hovoří o Itálii nebo Rusku.
Více informací na www.bzuk.cz
, www.sekcem.cz nebo na facebooku.
BZUK
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FOTBAL

Mezinárodní turnaj
starších žáků v Holicích
ÚSPĚŠNÉ BITVY S CHORVATY
V samotném konci června, v čase
předprázdninovém, se naši starší žáci zúčastnili mezinárodního
turnaje starších žáků v Holicích
- 47. ročník VIKTORIA CUP, Memoriál Ládi Vojíře.Turnaj se odehrál
za krásného počasí na tak kvalitních trávnících, jaké jsme snad ještě nezažili. Všechno bylo pořadatelem výborně připravené, avšak
odehrát zápasy v téměř 40°C byl
úctyhodný výkon.
Začali jsme v sobotu ráno na hřišti
v Horním Jelení proti FC MAS Táborsko a na uvítanou jsme chytli
bůra; 0:5! Nepropadli jsme psychicky a už v poledne jsme zabojovali proti FC Nový Hradec Králové
a vyhráli 4:1. Po obědě nás čekali
první zahraniční účastníci, a to
kluci ze země fotbalu zaslíbené.
S chorvatskými NK Mladost Prolo-

žac jsme v pěkném zápase remizovali 1:1. V podvečer nás čekal favorit celého turnaje z ČLU Beroun.
Únava a síla letního sluníčka se
projevily, dostali jsme klepec 7:0.
V neděli nás hned zrána čekali hoši
z pražského ABC Braník. Prohra 1:3
nemrzí tolik, jako nechtěné zlomení ruky soupeře. V následujícím zápase jsme se utkali s dalším zahraničním účastníkem. Po dlouhém
boji jsme nakonec podlehli 0:1
FC Slovanu Hlohovec. Posledním
zápasem turnaje byla bitva opět
s Chorvaty, chlapci z SK Senco
Doubravka na nás tentokrát nestačili a vyhráli jsme 3:0!
Celkově jsme se umístili na sedmém místě z jedenácti účastníků, což hodnotíme velmi kladně,
vzhledem k účasti zástupců velkých měst a kvalitním zahraničním účastníkům. Starší žáci spolu

TJ Baník Vamberk
Program říjen 2017

s vedením týmu a celá TJ Baník
Vamberk, z.s. velmi děkují městu
Vamberk za finanční podporu,
bez níž by naši hoši nezažili takto
skvěle zorganizovaný mezinárodní
turnaj.
Celkové umístění:
1. ČLU Beroun
2. FC MAS Táborsko
3. ABC Braník
4. NK Mladost Proložac
5. FC Slovan Hlohovec
6. SK Holice
7. TJ Baník Vamberk
8. SK Senco Doubravka
9. FC Nový Hradec Králové
10. MOS Strzelce Opolskie
11. FK Pšovka Mělník
Milan Kutmon
trenér starších žáků

Stolní tenisté Baníku
úspěšně zahájili sezonu
V sobotu 16. 9. začala stolním tenistům TJ Baník Vamberk nová
sezona. A-družstvo, hrající Krajský
přebor 1. třídy přivítalo na domácích stolech družstvo z Nového Města n. M. Téměř po třech
hodinách trvajícího zápasu, se
ze zaslouženého vítězství radovali
domácí hráči. Výsledek 10:4 jsme
nečekali. Nutno však podotknout,
že hostům chyběl jejich nejlepší
hráč, což ale nesnižuje předvedený kvalitní výkon všech hráčů
Baníku.
TJ Baník Vamberk
– TTC Nové Město n. M.
10:4
Body: Jakubec 3, Vrkoslav 3, Valášek 2, Podolka 1, čtyřhra Jakubec-Vrkoslav 1
Rozpis domácích zápasů
A mužstva
z 21. 10. 2017 9:00
TJ Baník Vamberk A
– Sokol Stará Paka B
z 21. 10. 2017 14:00
TJ Baník Vamberk A – TJ Nová Paka
z 2. 12. 2017 9:00
TJ Baník Vamberk A – Jiskra Nový
Bydžov
z 2. 12. 2017 14:00
TJ Baník Vamberk A – Sokol Nemyčeves

z 6. 1. 2018 9:00
TJ Baník Vamberk A – Sokol Valdice
z 6. 1. 2018 14:00
TJ Baník Vamberk A – TJ Dvůr Králové n. L.
z 17. 2. 2018 9:00
TJ Baník Vamberk A – DTJ-Slavia
Hradec Králové E
z 17. 2. 2018 14:00
TJ Baník Vamberk A – Sokol České
Meziříčí

z 17. 3. 2018 9:00
TJ Baník Vamberk A – Sokol Jaroměř-Josefov 2 B
z 17. 3. 2018 14:00
TJ Baník Vamberk A – Sparta Úpice
A mužstvo hraje svá utkání ve velkém sále Sportovní haly ve Vamberku. Diváci jsou srdečně zváni!
M. Vrkoslav
vedoucí A-družstva

POZVÁNKA
Seminář trenérů mládeže
Doškolovací seminář pro trenéry mládeže nabídne účastníkům
náměty a inspiraci k přípravě vlastních tréninkových jednotek se
zaměřením na fotbal malých forem.
Tréninkovou jednotku povedou: předseda TMK KFS pan Martin
Firbacher, pan Michal Blažej z oddělení GRASSROOTS FAČR a pan
Martin ŠTĚPÁN člen TMK KFS. Seminář pořádá trenérsko-metodická komise krajského a okresního fotbalového svazu ve spolupráci
s Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Seminář se koná na městském fotbalovém stadionu ve Vamberku v pondělí 2. 10. 2017 od 16.15 hodin. Zveme tímto rodiče dětí, fanoušky mládežnické kopané i další zájemce na tuto
ojedinělou akci.

www.vamberk.cz
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MLP 1.10.2017 ne 9:00
Častolovice Vamberk Č. Meziříčí
STP 1.10.2017 ne 9:00
Vamberk Černíkovice Týniště
SŽ 1.10.2017 ne 10:00;
Borohrádek Rokytnice/Vamberk
Dor. 1.10.2017 ne 13:30
Borohrádek Vamberk/Rokytnice
A 1.10.2017 Ne 16:30
Opočno Vamberk
MLP 7.10.2017 So 9:00
Týniště (Albrechtice) Vamberk
Doudleby A Slatina (hřiště Albrechtice)
STP 7.10.2017 So 9:00
Borohrádek Vamberk Kostel/Častol C
SŽ 7.10.2017 So 13:45
Rokytnice/Vamberk Solnice
(hřiště Rokytnice)
A 7.10.2017 So 16:00
Vamberk Třebechovice
MLŽ 8.10.2017 ne 9:00
Kost/Čast Vamberk/Rokytnice
Třebechovice Kostelec n/o
Dor. 8.10.2017 ne 15:00
Vamberk/Rokytnice Rasošky/
Smiřice (hřiště Vamberk)
B 8.10.2017 ne 16:00
Doudleby n. O. B Vamberk
MLP 14.10.2017 So 9:00
Borohrádek Vamberk Lípa
MLŽ 14.10.2017 So 9:00
Vamberk/Rokytnice Týniště Třebeš II
(hřiště Vamberk)
SŽ 14.10.2017 So 13:45
Rokytnice/Vamberk Žacléř
(hřiště Rokytnice)
B 14.10.2017 So 16:00
Vamberk České Meziříčí B
STP 15.10.2017 ne 9:00
Vamberk České Meziříčí Ohnišov
Dor. 15.10.2017 ne 15:00
Vamberk/Rokytnice Babí/Poříčí
(hřiště Vamberk)
A 15.10.2017 ne 16:00
Provodov Vamberk
STP 21.10.2017 So 9:00
Vamberk Borohrádek Doudleby
Ohnišov
A 21.10.2017 So 15:30
Vamberk Doudleby n. O.
MLP 22.10.2017 ne 9:00
Rychnov n.Kn Vamberk Týniště
MLŽ 22.10.2017 ne 9:00
České Meziříčí Vamberk/Rokytnice
Rychnov n/Kn
Dor. 22.10.2017 ne 13:00
Třebechovice Vamberk/Rokytnice
SŽ 22.10.2017 ne 15:30
Roudnice/Kunčice Rokytnice/Vamberk
Dor. 28.10.2017 So 12:15
Dvůr Král./Třemešná Vamberk/
Rokytnice
SŽ 28.10.2017 So 12:15
Rokytnice/Vamberk Slavia HK/
Malšova Lhota (hřiště Rokytnice)
A 28.10.2017 So 14:30
Předměřice Vamberk
MLP 29.10.2017 Ne 9:00
Vamberk Doudleby A Týniště
STP 29.10.2017 Ne 9:00
České Meziříčí Vamberk Týniště K.Lhota
MLŽ 29.10.2017 Ne 9:00
Černilov Vamberk/Rokytnice
Nové Město
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zpravodaj

Oddíl orientačního běhu Vamberk

Informace o závodech
Štafeta žen obsadila
2.místo na MISTROVSTVÍ
VČ. OBLASTI
Daniel Vandas
na MISTROVSTVÍ SVĚTA
JUNIORŮ ve Finsku
Jak jsem psal v minulém čísle, vracím se stručně k výsledkům Daniela Vandase z JMS, které se běželo
ve Finsku v okolí známého města
Tampere. Bylo to první mistrovství
světa v jeho kariéře a tak se čekalo,
jak se mu bude dařit v náročném
finském terénu. O Finsku se říká, že
je to země tisíců jezer a to platilo
i o závodním prostoru samotného
mistrovství, velké množství jezírek,
bažin, drobných kupek a les s minimem cest a pěšin. Česká reprezentace sice absolvovala několik
soustředění v podobných terénech
ve Finsku, ale proti skandinávským
reprezentacím to bylo přeci jen
těžké, přesto naše reprezentace nezklamala.
První závod, který Dan absolvoval,
byla krátká trať. Dan začal závod
opatrně, bohužel se nevyvaroval
několika chybek a na třetí kontrole
byl až na 36. místě. Nevzdal se a naopak dobrými mezičasy se posouval
výsledkovým pořadím vzhůru. Nakonec to stačilo na skvělé 15. místo
a tím i nejlepší výsledek z českých
reprezentantů. V závodě zvítězil
velký talent, domácí závodník Olli
Ojanaho.
Druhým závodem pro Dana byl tzv.
klasický závod, tedy nejdelší a nejnáročnější (královská disciplína).
Závodníky čekalo téměř jedenáct
kilometrů v náročném terénu. Také
v tomto závodě Dan nezklamal
a v konkurenci 175 závodníků skončil na pěkném 29. místě. Stejně jako
na krátké trati zvítězil opět finský závodník Olli Ojanaho !
Posledním závodem, do kterého
Daniel Vandas nastoupil, byl tradiční
závod štafet. Po prvním úseku byly
naše obě štafety v těsném kontaktu se špičkou, rozhodovalo se však
především na druhém úseku kde
už vznikaly větší rozdíly. Dan absolvoval třetí úsek v ,,A,, štafetě a nutno
říci, že běžel téměř celý úsek sám
bez kontaktu, ale přesto dovedl naší
štafetu na výborném 12. místě z celkového počtu 60 štafet!
Po skončení závodů a návratu z Finska jsem se s Danem sešel a na dotaz jak hodnotí svou účast na prvním mistrovství světa mi řekl, že
to byla pro něho velká zkušenost

a především první velká konfrontace se světem. Samozřejmě Dan
udělá vše proto, aby se udržel v reprezentaci, už nyní absolvuje několik závodů a soustředění v zahraničí,
neboť brzy začne příprava na příští
mistrovství světa, které se bude konat v Maďarsku, budeme tedy držet
palce.
Za výborné výsledky na mistrovství
světa ve Finsku, gratulujeme.
z 30.6. - 2.7.2017
Cena střední Moravy
Šebetov u Konic (KOB Konice)
První vícedenní prázdninové závody
se začátkem července konaly u obce
Šebetov. Běželo se v terénech Drahanské vrchoviny, tedy v mírně kopcovitém a členitém terénu s velkým
množstvím pískovcových balvanů,
kamenů a hlubokých údolí. Malá
skupinka z našeho oddílu samozřejmě ani na těchto závodech nechyběla a vedla si velmi dobře.
Výsledky: D12A/10.Adéla Mikysková,
D35C/14.Ilona Mikysková, D45B/8.
Jana Klapalová, D45C/5.Yveta Veverková, H45C/2.Alan Mikyska,
z 4. - 6.8.2017
ADVANTA Cup
Teplice nad Metují
(KOB Dobruška)
Kemp Bučnice uprostřed skal nedaleko Teplic nad Metují se stal po tři
dny centrem dalších prázdninových
závodů. Pořadatelé z Dobrušky
připravili pro více jak 1200 závodníků nádherné tratě mezi skalními
věžemi. Jak první tak i druhá etapa
se ironicky nazvala ,,horolezecká,,
a byla to pravda, velký podíl na tom
mělo i velmi teplé počasí, závodníci
si i přes náročnost závody pochvalovali. Závěrečná etapa se běžela
z poloviny ve skalách, doběh byl
pro všechny v blízkosti kempu, kde
proběhlo mj. i závěrečné vyhlášení
výsledků. Také tady se na těchto třídenních závodech a v takové konkurenci naši členové neztratili a zaběhli dobré výsledky.
Výsledky: D21A/38.Pavla Smutná,
D21B/17.Hana Klapalová, D35A/8.
Markéta Vandasová, D45A/5.Jana
Smutná, D45B/11.Jana Kulová,
12.Yveta Veverková
H21A/23.Tomáš Petras, 73.Jiří Andrš,
77.Viktor Hladký, 95.Michal Klapal,
104.Tomáš Veverka, 115.Petr Drhlík,
H21B/27.Tadeáš Kula, H35A/13.Libor Netopil, H45A/9.Luděk Vandas,
H45B/20.Karel Rykala, H55A/32.Jiří
Tupec, H55B/3.Jiří Kula

Za oddíl OK99 Hradec Králové : D16/
5.Adéla Vandasová, H21A/ 1.Daniel
Vandas !!!
z 1. - 3.9.2017
Cena východních Čech 2017
Pustá Kamenice
(LOKO Pardubice)
Pořadatelem posledních vícedenních závodů byl oddíl z Pardubic,
který připravil centrum v Pusté
Kamenici. Běhalo se v mírně zvlněném terénu, kde byly různorodé
porostové detaily, místy s velmi
sníženou průchodností a četnými
vodotečemi.
Výsledky: D12B/9.Adéla Mikysková,
D35C/18.Ilona Mikysková,
H35B/3.Jan Koblic, H45C/11.Alan
Mikyska, Kat.P/6.Jan Koblic, 7.Martin
Koblic
z 16.9.2017
Český pohár štafet
Miletínské Lázně
(OK99 Hradec Králové)
Podzimní sezóna byla zahájena
v okolí Miletínských Lázních za pořadatelství zkušeného hradeckého oddílu. Běhalo se za velmi nepříznivého
počasí (12°C) v podhorském terénu
s hustou sítí komunikací a s pískovcovými skalkami a kameny, který byl
dobře průběžný. Na startu byly téměř čtyři stovky tříčlenných štafet !!!
Náš oddíl postavil dvě štafety, jednu
mužskou a ženskou štafetu, které si
vedly velmi dobře.
Výsledky: D135/5.místo VAM 1 (M.
Vandasová, J.Rykalová. J.Smutná),
H135/6.místo VAM 1 (J.Koblic, L.Vandas, L.Netopil)
Adéla Vandasová skončila s hradeckou štafetou na 4.místě a Daniel Vandas vybojoval pěkné 2.místo.
Český pohár štafet v Miletínských

Lázních byl zároveň jako MISTROVSTVÍ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI a tím
získaly ženy skvělé 2.místo a muži
obsadili 4.místo. GRATULUJEME!
z 16.9.2017
Český pohár, INOV - 8CUP
Lázně Bělohrad
(Sportcentrum Jičín)
Po dopoledních závodech štafet
se většina závodníků přesunula
do Lázní Bělohrad, kde proběhl další
pohárový závod ve sprintu. Běželo
se v městské zástavbě, v parcích,
ve sportovních areálech a příměstském lese s podrostem. Tratě byly
orientačně poměrně jednoduché,
takže rozhodovala především dobrá fyzická kondice a ta prověřila
důkladně všechny, neboť se běželo
za hustého deště.
Výsledky: D21E/16.místo Věra Műllerová, D35/9.místo Markéta Vandasová, D45/3.Jana Smutná
H35/7.místo Viktor Hladký, H45/4.
místo Luděk Vandas
V kat.D16A doběhla Adéla Vandasová
na 9. místě (OK 99 Hradec Králové)
Pozvánka:
V sobotu 14.10.2017 pořádá náš
oddíl společně s DDM Kostelec n.
Orl. v Kostelecké Lhotě (místní fotb.
hřiště) další závod Východočeského
poháru. Kdo by měl zájem zkusit
orientační běh případně se podívat
na atmosféru v jaké se konají závody, máte jedinečnou možnost. Tratě
jsou připraveny i pro začátečníky
v případě zájmu je nutné se dostavit
do centra k prezentaci do 9 hod.
ČINNOST NAŠEHO ODDÍLU JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA MĚSTEM
VAMBERK.
Za oddíl OB

Karel Rykala

TANEČNÍ SKUPINA M
POD TJ BANÍK VAMBERK
POJĎTE SI S NÁMI ZATANCOVAT :-)

KOŤÁTKA (3 – 6 let): 15:30 – 16:15
BAMBULKY (6 – 12 let): 16:15 – 17:30
REBELLES (12 – 100): 17:30 – 19:00

www.vamberk.cz
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Milí čtenáři, opět Vám přinášíme soutěžní křížovku pro zpestření volných chvíl.
Tentokrát v tajence najdete název nejzvláštnější skupiny v historii
české populární hudby, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David.

Nápověda: GOUACHE, IPUN, LAA, SATIE

Znění tajenky s vaším kontaktem pošlete na redakční e-mail: zpravodaj@vamberk.cz nebo vhoďte do poštovní schránky městského úřadu
(boční vchod) do 20. října.
V příštím čísle Vambereckého zpravodaje zveřejníme vylosovaného
úspěšného luštitele, kterého odměníme čtvrtletním předplatným Orlického týdeníku (na měsíce listopad, prosinec, leden)

VAMBERECKÝ ZPRAVODAJ - vydává Město Vamberk. Redakční rada: Mgr. Jan Rejzl - předseda, Miroslav Berger, Radoslav Vídeňský, Zdeňka Freivaldová, Ing. Martina Jusková,
Stanislav Barvínek. Technická příprava: František Kubíček. E-mailová adresa pro zasílání příspěvků do Vambereckého zpravodaje: zpravodaj@vamberk.cz. Za jazykovou úpravu
odpovídá autor. Vychází jako měsíčník, uzávěrka pro dopisovatele 20. v každém měsíci. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Registrováno
u MK ČR E 11925. Náklad 2200 ks. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou. Redakční rada si vyhrazuje krácení příspěvků.
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INTERNET

za babku!

5umzesícØ

50,-

po

*

* platí pouze pro nové
internetové zákazníky
při smlouvě na 24 měsíců

+BONUS
NET TV na 3 msíce
ZDARMA

Využijte speciální akce!

488 999 488

INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON

POHODA DO KAŽDÉHO
ORLICKÉHO TÝDENÍKU

ČASOPIS V CENĚ 10 Kč ZDARMA

Vaše regionální noviny přichází
se skvělou novinkou pro své čtenáře.
Od září bude magazín TV Pohoda pro všechny.
Dostanete ho k Orlickému týdeníku i na stáncích.
20 Kč
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LÉČBU DEMENCE MŮŽEME
MÍT NA DOSAH
Zúčastněte se celosvětového výzkumu Alzheimerovy
nemoci. Přispějete ke zlepšení bezpečnosti a účinnosti
léčby tohoto onemocnění. Registrované zdravotnické
zařízení Vestra Clinics vám umožní účastnit se klinického
výzkumu léčby Alzheimerovy nemoci. Pouze lékařské
vědecké zkoumání určí jak této nemoci předejít, jak ji
správně léčit a který lék je ten nejbezpečnější.
Volejte na 844900909
e-mail info@vestraclinics.org
Po-pá 7.00-15.00 hod.

www. mojevestra.cz

KAMENICTVÍ
RAŠKA
www.kamenictvi-raska.cz
e-mail: kamenictvi.raska@seznam.cz
z Kompletní zhotovení pomníků

z přírodního kamene

z Opravy a úpravy pomníků
z Moderní tvary pomníků
z Urnové pomníky

za výhodné ceny

z Nejlevnější světlá

i tmavá žula

z Sekání nápisů

a pečící kameny
České Libchavy 89, 561 14 České Libchavy,
tel./fax +420 465 582 130,
mobil: +420 603 281 830, +420 603 281 831

